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تقــع قريــة الكولــة مبحافظــة ســوهاج ،حيــث أعــى معــدالت للفقــر عــى مســتوى الجمهوريــة.
ففــي عــام  2015وحــده بلغــت نســبة مــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر حــوايل  %66مــن ســكان
املحافظــة ،أي ثلثــا الســكان ال يكفــون أنفســهم وال أرسهــم ،ويعيشــون فقــط متشــبثني بالحيــاة
التــي صــارت شــبه مســتحيلة يف ظــل تفاقــم ظــروف معيشــتهم.
مواطنــون عاشــوا عــى أرض الكولــة ،عــى شــاطئ النيــل ،يف محافظــة ســوهاج .جنوبيــون
مرصيــون توارثــوا األرض واملهنــة والحيــاة هنــاك أبــا عــن جــد ،زرعــوا وحصــدوا ،ثــم اجتهــدوا وعمــروا
الظهــر الصحــراوي لقريتهــم ،زرعــوه فواكــه وخــروات ،فأطعمــوا القريــة والقــرى املجــاورة،
وأحيــوا األرض الجــرداء بعــد موتهــا .تجاهلتهــم الدولــة ،فوضعــوا الحلــول بأنفســهم ،أوصلــوا
امليــاه للــري ،بنــوا البيــوت ،وكــروا الحجــارة ،وروضــوا األرض الصخريــة حتــى صــارت خصبــة وخــراء.
إىل أن جــاءت هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة لتهــدم أحالمهــم ،وتقتلــع أشــجارهم ،وتدمــر
قنــوات الــري التــي دأبــوا عــى تشــييدها ،ثــم جرفــت أراضيهــم ،مجرفــة بذلــك حيواتهــم.
قريــة الكولــة مــا هــي إال مثــاال حيــا لحيــاة املواطــن العــادي ،الــذي اعتــاد غيــاب الحكومــة،
وتجاهلهــا لــه وملســئولياتها تجاهــه ،فالتفــت لتلبيــة حاجاتــه مــن املســكن واملــأكل والحيــاة
الكرميــة مبجهــوده الــذايت .فلــا عــادت الدولــة لتظهــر يف حياتــه ،ظهــرت معاديــة ألبســط
حقوقــه ،ومجرفــة ســنوات شــقائه ومثــرة عملــه لعــرات الســنني .وعندهــا يجــد املواطــن املرصي
نفســه متســائال أي ذنــب اقــرف ،وأي خطيئــة يعاقــب عليهــا.
فهــل الزراعــة جرميــة ،وهــل تعمــر الصحــراء ضــد سياســة الدولــة ويعــد عمال شــنيعا؟ لعل مــن أهم
املوضوعــات التــي تطرحهــا أزمــة تجريــف أرايض الكولــة هــو مســألة «وضــع اليــد» ،فالعديــد مــن
املســئولني قــد أكــدوا أن أهــايل الكولــة ،الذيــن ســكنوا القريــة منــذ عــرات ،بــل مئــات الســنني ،مــا
هــم إال ســكانا غــر رشعيــن ،اســتولوا عــي أرايض الدولــة ،بــل ونهبوهــا واعتربوهــا ملكهــم .ولكن
حقيقــة الكولــة أكــر تعقيــدا مــن ذلــك .فالكولــة قريــة ليســت بالحديثــة ،فاملراجــع التاريخيــة عــى
ســبيل املثــال تذكــر أنهــا انفصلــت عــن مركــز املنشــاة يف حــوايل عــام  ،1816أي أن القريــة عمرهــا
يزيــد عــن القرنــن .وكذلــك ،فــإن القاطنــن بالقريــة ميتلكــون أراضيهــا وبيوتهــا ،بعقــود موثقــة،
قامــوا بعرضهــا يف أقســام الرشطــة ،وأمــام وســائل اإلعــام ،وأمــام القضــاء.
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ولعــل الذنــب الــذي اقرتفــه أهــايل الكولــة هــو أنهــم شــاركوا يف خطــة مــر التنمويــة ،عندمــا
جــاء نظــام  23يوليــو داعيــا املواطنــن البســطاء لزراعــة وتعمــر الصحــراء ،وجــاءت الترشيعــات
املرصيــة مشــجعة عــى ذلــك ،وواعــدة األهــايل بتملــك أرايض الدولــة التــي زرعوهــا .فــا
كان مــن ســكان الكولــة اال أن لبــوا النــداء ،عــى مــدار ثالثــة أجيــال ،معمريــن الظهــر الصحــراوي
لقريتهــم ،مســتثمرين وقتهــم وعرقهــم ،وكل مــا ملكــوا مــن أجــل توصيــل امليــاه ،وحفــر قنــوات
الــري ومتهيــد الرتبــة للزراعــة .ومــع نجــاح التعمــر ،قــام العديــد مــن األهــايل بالتقــدم للحكومــة
بطلبــات لتملــك األرايض ،وبالفعــل فــإن حــوايل ربــع املســاحة التــي اســتطانها األهــايل تــم ربطهــا
بعقــود متليــك لصالــح األهــايل منــذ مثانينيــات القــرن املــايض .ولكــن مــر تغــرت ،وتغــرت معهــا
الخريطــة السياســية وانحيــازات الدولــة ،وهــو مــا مل يدركــه أهــايل الكولــة وغريهــم إال بعــد فــوات
األوان .وفجــأة ،صــدرت القــررات املتتاليــة والحكــم ،لبنــاء مدينــة أخميــم الجديــدة ،واحــدة مــن
املــدن الجديــدة التــي تعمــل هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة عــى بنائهــا عــى أنقــاض
الكولــة .وبالرغــم مــن األخطــاء العديــدة القانونيــة والتقنيــة التــي شــابت القــرار الصــادر بشــأن
إحداثيــات املدينــة الجديــدة ،والتــي ســنعرضها يف هــذا التقريــر ،إال أن املشــكلة األكــر تقــع يف
تبعــات هــذا القــرار :فبنــاء مدينــة ســكنية جديــدة عــى أرض الكولــة الزراعيــة ،واإلرصار عــى بنائهــا
فــوق الرشيــط األخــر لنهــر النيــل (الضفــة الرشقيــة) هــو جرميــة بــكل املقاييــس .فلطاملــا جرمــت
الحكومــة البنــاء عــي األرايض الزراعيــة ،ملــا يســببه مــن تــآكل للرقعــة الخــراء ..ولطاملــا عاقبــت
الحكومــة ســكان الدلتــا ،ممــن وضعــوا أيديهــم عــى األرايض الزراعيــة وبنــوا عليهــا بيوتــا صغــرة
تأويهــم مــن التــرد يف الغيــاب التــام لــدور الدولــة يف توفــر مســاكن ملحــدودي الدخــل .وهــا
هــي الحكومــة ذاتهــا ،تتعــدى عــي األرايض الزراعيــة ،وترتكــب جرميــة يف حــق ســكان الكولــة،
ويف حــق األرض الخــراء ،ويف حــق األجيــال القادمــة .هــا هــي الحكومــة تبنــي املدينــة الجديــدة،
التــي طاملــا انتظرهــا أهــايل ســوهاج ،آملــن أن تأتيهــم بالخــر واالنتعــاش االقتصــادي ،وفــرص
العمــل ،فــوق أنقــاض بيوتهــم ومزروعاتهــم ،وعــى ضفــاف النيــل مبــارشة ،بحيــث ال تســمح بــأي
زراعــة يف هــذه املنطقــة ،وتســتبدل الحــزام األخــر باملبــاين والشــوارع ،وذلــك عــى الرغــم مــن
أن الصحــراء واســعة وتبحــث عمــن يعمرهــا .فالصحــراء بــدءا مــن رشق الكولــة وحتــي محافظــة البحــر
األحمــر خاليــة متامــا ..فلــا كان تجريــف األرض الزراعيــة ،واقتــاع األشــجار وتدمــر شــبكات امليــاه
والــري ،وهــدم البيــوت ،وتهجــر املواطنــن مــن بيوتهــم وأراضيهــم ،ملــاذا تعاملــت الحكومــة مبــا
ال يقــل توصيفــه عــن البلطجــة مــع أهــايل الكولــة ،وملــاذا قــررت الدولــة أن تهاجــم األهــايل ،وتتبــع
سياســة جديــدة للعــدوان عــى األهــايل واألرايض الزراعيــة ،بعــد سياســة التجاهــل التــي طاملــا
اتبعتهــا الدولــة يف العقــود املاضيــة؟.
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نقــدم هــذا التقريــر لتوثيــق العــدوان عــى أرايض الكولــة الزراعيــة ،ولتوثيــق لحظــة تاريخيــة متــر
بهــا مــر ،لحظــة تتعــدى فيهــا الحكومــة عــى املواطــن بشــكل مبــارش ،ســالبة إيــاه كل مــا ميلــك،
وكل مــا ســعى ليمتلكــه ،ومتجاهلــة ســنني مــن الشــقاء والتعــب مضاهــا املواطنــون مــن أجــل حيــاة
كرميــة.
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املنهجية
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اعتمــد فريــق عمــل املركــز املــري يف جمــع املعلومــات الخاصــة بقضيــة األرايض املســتصلحة
يف قريــة الكولــة ،عــى عــدد مــن الزيــارات امليدانيــة للقريــة ،واملناطــق املســتصلحة ،وقــام
الفريــق امليــداين خاللهــا بإجــراء العديــد مــن املقابــات الفرديــة والجامعيــة مــع بعــض األهــايل
امل ُترضريــن مــن قــرار إنشــاء املدينــة الجديــدة ،امل ُرتتــب عليــه إزالــة األرايض املســتصلحة يف
الظهــر الصحــراوي للقريــة .كــا أجريــت بعــض املقابــات مــع عــدد مــن امل ُتضامنــن واملتابعــن
مللــف القضيــة وأســتاذ مــن كليــة الزراعــة ومحامــي األهــايل للتعــرف عــى التدابــر القانونيــة
وكيفيــة تعاملهــم مــع القضيــة ،وصــل عــدد املقابــات إىل  21مقابلــة ،مــع مختلــف الفئــات العمريــة
والرشائــح املختلفــة مــن األهــايل ،دارت املقابــات حــول نقــاط أساســية أهمهــا تاريــخ اســتصالح تلك
األرايض ،واألســباب ،وكيفيــة تعامــل األجهــزة الحكوميــة مــع الخطــوات التــي اتخذتهــا األهــايل،
والتحــوالت التــي حدثــت بشــأن التعامــل الحكومــي مــع األهــايل ،كذلــك أشــكال امللكيــة والتنــوع
بــن املســتفيدين مــن تلــك األرايض ،واملســاحات املزروعــة نســبة إىل املســاحات التي اســتخدمت
لغــرض ســكني ،كــا اعتمدنــا عــى عــدد مــن املصــادر كبعــض التقاريــر واألبحــاث واألخبــار املوثقــة
والبيانــات الحكوميــة الرســمية ،والقوانــن املتعلقــة بالقضيــة.
وكانت مواعيد الزيارات عىل النحو التايل:
عدد املقابالت

تاريخ الزيارة

 4مقابالت
 4مقابالت
مقابلة واحدة
مقابلة واحدة
 10مقابالت
مقابلة واحدة

 29يناير 2016
 30يناير 2016
 31يناير 2016
 6فرباير 2016
 13مارس 2016
 25مارس 2016
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قرية الكولة وأهلها
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عــى بعــد حــوايل  20كلــم جنــوب مدينــة أخميــم تقــع قريــة الكولــة عــى الناحيــة الرشقيــة لنهــر
عرفــت الكولــة كقريــة قامئــة بذاتهــا منــذ حــوايل مئتــي
النيــل ،ويحدهــا رشقــا الجبــل الرشقــيُ ،
عــام ،فقــد كانــت قبــل ذلــك مــن توابــع قريــة العنربيــة التابعــة ملركــز املنشــاة حاليــا ،ثــم فٌصلــت،
عنهــا يف  1231هجــري 1وتعــد الكولــة هــي املدخــل الرشقــي ملحافظــة ســوهاج ،فالطريــق
الصحــراوي الرشقــي «طريــق ســوهاج البحــر األحمــر» والــذي يســلكه كل قــادم أو مغــادر ملحافظة
ســوهاج ومتجــه ســواء إىل الوجــه البحــري أو محافظــة قنــا يعــد هــذا الطريــق هــو املفضــل لديــه،
أمــا الذاهــب إىل أي مــن املــدن الواقعــة عــى ســاحل البحــر األحمــر فــا طريــق آخــر يســلكه .يقــع
مرحــب لــكل زائــر وآخــر
هــذا الطريــق عنــد املدخــل الشــايل لقريــة الكولــة ،فالكولــة هــي أول ُ
مغــادر ملحافظــة ســوهاج مــن الناحيــة الرشقيــة .ويعــد هــذا الطريــق عالمــة مميــزة
مــودع لــكل ُ
لتحديــد بدايــة زمــام قريــة الكولــة.
يف شــال قريــة الكولــة تقــع قريــة العيســاوية رشق ،وجنوبهــا تقــع قريــة األحايــوة رشق ،ويقــدر
هــذا الزمــام الطــويل بحــوايل  8كلــم تقريبــا ،ولكــن الزمــام العــريض للكولــه ،ليــس ثابتــا ،ففــي
بعــض املناطــق تكــون القريــة مالصقــة مبــارشة بنهــر النيــل ويصــل عــرض القريــة عندهــا حــوايل
كيلــو مــر واحــد تقريبــا ،وال يفصلهــا عنــه إال الطريــق ،وتعــد أوســع منطقــة يف قريــة الكولــة
يتباعــد فيهــا النهــر عــن آخــر نقطــة يف زمــام القريــة الزراعــي حــوايل  2كلــم مــر تقريبــا ،ففــي
جملــة زمــام قريــة الكولــة  1024فدانــا منهــا
التعــداد الزراعــي العــام الصــادر عــن وزارة الزراعــة كان ٌ
 145فدانــا منافــع عموميــة ،أمــا مســاحة األرايض اململوكــة للدولــة فكانــت  368فدانــا ،أمــا األرايض
اململوكــة لألفــراد أو الهيئــات فقــدرت بـــ 511فــدان وبلغــت مســاحة األرايض املزروعــة حــوايل
 473فدانــا أمــا األرايض غــر املزروعــة فقــدرت بـــ 551فدانــا 2.ولعــل ملكيــة األرض ،وزمــام القريــة،
هــم األزمــة األكــر التــي يعــاين منهــا أهــايل القريــة ،الذيــن توســعوا يف األرايض الصحراويــة
املجــاورة لقريتهــم ،ليزرعوهــا ويواكبــوا ازديــاد أعــداد الســكان بقريتهــم ،ويضعــوا حــا لهــا كأزمــة
دومــا مــا تتجاهلهــا الحكومــة وتتاجــل تبعاتهــا مــن زيــادة حاجتهــم للمســاحات واألرايض والخدمــات
بالتبعيــة.
القامــوس الجغــرايف للبــاد املرصيــة مــن عهــد القدمــاء املرصيــن إىل ســنة  1945ملحمــد رمــزي بــك
1
“املجلــد الرابــع»
2

التعداد الزارعي الرسمي لسنة  1929الصادر عن وزارة الزراعة http://goo.gl/q73RNF
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تتكــون قريــة الكولــة مــن عــدد مــن التجمعــات الســكانية «يُطلــق عليهــا النجــوع» يبلــغ عــدد هــذه
النجــوع  11نجعــا وهــي كالتــايل «الكولــة ،نجــع كــال الديــن ،نجــع عمــران ،نجــع الرباهمــة ،نجــع
الرباهمــة املســتجد ،نجــع الســاقية ،اللــزازة ،نجــع الشــيخ حامــد ،الرامحــة ،نجــع الشــيخ فهمــي،
عمديــة يف قريــة الكولــة ،وقــررت
والجزيــرة» 3.يف الســتينات مــن القــرن املــايض ألغــي نظــام ال ُ
وزارة الداخليــة حينهــا إقامــة نقطــة رشطــة يف القريــة ،ويوجــد يف الكولــة حاليــا حــوايل 12
مثلــن للنجــوع فــكل نجــع بــه عائلتــن أو أكــر ،يكــون لهــم شــيخ حصــة 4،ويلتــزم مشــايخ
شــيخا م ُ
البلــد بالحفــاظ عــى األمــن ومســاعدة الرشطــة ،وهــم موظفــن يف وزارة الداخليــة ،ولكنهــم يف
نفــس الوقــت ممثلــن لألهــايل.

5

يــراوح عــدد الســكان يف الكولــة مــا بــن  18إىل  20ألــف نســمة تقريبــا فــا أحــد ميلــك إحصايــة
رســمية لعــدد الســكان هنــاك ولكــن هــذا الرقــم اعتمــد عليــه األســتاذ (ح .ش) 6فيقــول «إحنــا الكتلــة
التصويتيــة يف االنتخابــات عندينــا حــوايل  10آالف ،فلــو حســبنا بعــد كــده الــي تحــت الســن بتــاع 21
يعنــي حايخــش عــدد الســكان يف  18أو  20ألــف» .فيــا ذهــب آخــر إىل اعتبــار أن عــدد ســكان الكولــة
أكــر مــن ذلــك ،فيقــول األســتاذ (هـــ.ع):
«احنا هنا يف البلد عايش  25ألف بني آدم»
وذلــك عنــد ســؤاله عــن عــدد ســكان القريــة بالتقريــب .أمــا وفقــا لإلحصائيــات الرســمية لعــدد
الســكان ،تحديــدا آخــر إحصــاء رســمي صــادر عــن الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء ،بلــغ
عــدد الســكان يف قريــة الكولــة  14674عــام .2006
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أمــا يف أول إحصــاء رســمي مــري ألعــداد الســكان وكان يف عــام  1882قــدرت وقتهــا أعــداد
الســكان يف قريــة الكولــة بـــ 608شــخصا ,8يســكن قريــة الكولــة مجموعــة مــن العائــات كغريهــا مــن
بــاد الصعيــد ،فالســمة الظاهــرة هــي العصبيــة القبليــة ،فــكل عائلــة لهــا منطقــة نفوذهــا ،ولكــن
الجميــع يتعاملــون فيــا بينهــم مبــودة ،فالجميــع أقــارب ومتجــاورون ،لذلــك فالخالفــات قليــا
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة لقريــة
3
الكولــة يف  13مــارس 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة مــع أحــد أهــايل القريــة ،أثنــاء
4
الزيــارة امليدانيــة يف  30ينايــر 2016
5

قانون رقم  58لسنة  1978بشأن العمد واملشايخ ،نرش بتاريخ  7سبتمرب 1978

مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة يف 30
6
ينايــر 2016
النتائــج النهائيــة للتعــداد العــام للســكان»محافظة ســوهاج» لعــام  ،2006الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة
7
واإلحصــاء http://goo.gl/THI9fV
الكشــاف للديــار املرصيــة وعــدد نفوســها ،الجــزء الثــاين مــن مؤلــف التعــداد العمومــي ألهــايل القطــر
8
املــري الصــادر عــن نظــارة الداخليــة http://goo.gl/gc69vc
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مــا تحــدث داخــل القريــة أو بــن العائــات فيهــا ،وعــى وصــف املهنــدس (أ.ع) فــإن قريــة الكولــة
مــن أفقــر القــرى عــى مســتوى الجمهوريــة وليــس عــى مســتوى محافظــة ســوهاج فقــط،

9

وكغريهــم مــن أهــل الريــف املــري فــإن أغلــب أهــايل القريــة يعملــون مبجــال الزراعــة ،فهــي
مقيمــن يف الكولــة ،حتــى إنهــم وبالرغــم مــن ضيــق الزمــام الزراعــي بالقريــة
العمــل الرئيــي لل ُ
إال أن العديــد مــن األهــايل اتجهــوا إىل اســتصالح األرايض املالصقــة لبلدتهــم .فيقــول (أ)
«جدودنا وأبهاتنا ،زرعوا األرض دي ،وأديك شايف الشجر عامل إيه والنخل علو إيه واألرض شكلها
إيه ،زرعوها بامتداد البلد ،إحنا كدة يف البلد لسة ،ده اسمه الظهري الصحراوي ،فيه حاجة اسمها
 2كيلو خارج الزمام تبع املحافظة ،دي الربط فيها بيبقى تبع اإلصالح الزراعي ،أبهاتنا وجدودنا
رابطني فيها من اإلصالح الزراعي من التامنينيات»
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وتتنــوع أشــكال امللكيــة يف األرايض الزراعيــة يف الكولــة ،فالبعــض مــن املــاك والبعــض مــن
املســتأجرين ،والبعــض منتفعــا مــن اإلصــاح الزراعــي حتــى يتمكــن مــن ســداد قيمــة األرض.
ليســت الزراعــة وحدهــا هــي التــي يعمــل بهــا أهــايل الكولــة ،ولكــن كان فيــا مــى يعمــل
بعضهــم يف املحاجــر بالجبــل ،الســتخراج األحجــار والرمــال والزلــط ،ولكــن هــذه العاملــة قلــت بشــكل
ملحــوظ بعدمــا أغلقــت املحاجــر املجــاورة للكولــة بعــد اإلجــراءات والــروط التــي تضمنهــا القانــون
رقــم  198لســنة  2014بشــأن الــروة املعدنيــة ،مــا أثــر ســلبا عــى حيــاة العديــد مــن أرس العاملــن
يف هــذا القطــاع .أمــا الشــباب يف الكولــة ،فأغلبــه بعدمــا ينهــي تعليمــه أو تجنيــده اإلجبــاري،
فالخطــوة األوىل التــي يســلكها هــي الســفر للعمــل يف الخــارج ،فبعــض الشــباب يذهــب للخليــج
والبعــض اآلخــر لليبيــا ،ويف املــايض كان الكثــر مــن الشــباب يســارع للســفر إىل العــراق .وبالرغــم
مــن توقــف الســفر إىل ليبيــا والعــراق بســبب الظــروف األمنيــة وانــدالع الحــرب يف البلديــن ،إال أن
البعــض اآلخــر يــردد أن يف الفــرة املاضيــة بــدأ الشــباب يلجــأون مــرة آخــرى للســفر إىل ليبيــا بالرغــم
مــن الظــروف األمنيــة الصعبــة هنــاك .وأخــرا ،فبعــض شــباب الكولــة املتعلمــن يعمــل يف الوظائف
الحكوميــة مثــل وزارة الرتبيــة والتعليــم أو املحليــات وغريهــا مــن القطاعــات الحكوميــة ،والعديــد
منهــم يعمــل بعــد الظهــرة يف األرض ،مزارعــن ومســتصلحني ألرايض تحولــت إىل زراعيــة عــى
أيــدي أبنــاء القريــة.
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الحياة اليومية يف الكولة
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بالرغــم مــن وجــود وحــدة محليــة منــذ ســبعينيات القــرن املــايض11يف قريــة الكولــة ،وتوافــر العديد
مــن مراكــز تقديــم الخدمــات مثــل مكتــب الربيــد ،والســنرتال ،ونقطــة الرشطــة ،والجمعيــة الزراعيــة،
إال أن أهــايل القريــة يعانــون مــن فقــر شــديد يف الخدمــات الحكوميــة ،بــل ويعانــون مــن صعوبــة
الوصــول للخدمــات يف املناطــق املجــاورة كذلــك.
•الطريــق  ..الطريــق الرئيــي لقريــة الكولــة هــو الطريــق الزراعــي الرشقــي الرابــط بــن
محافظــات أســيوط وســوهاج وقنــا ،وميثــل الطريــق مشــكلة كبــرة ألهــايل قريــة الكولــة،
بســبب كــرة الحــوادث عليــه ،فيقــول (أ)
«طريق القرية الـ 80كيلو خط رشق النيل ده ،اسوأ خط يف مرص كلها ،وصلة سوهاج رشق النيل ،مبا
فيهم الكولة وباقي القرى من أسيوط من البداري لحد نجع حامدي ،وصلة رديئة جدا وسيئة جدا،
لسه أول امبارح  5ماتوا ،مفيش شهر بيعدى ما فيهوش حادثة بشعة».
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ومــع تكــرار شــكوى األهــايل مــن الطريــق وعــدم وجــود مراقبــة مروريــة عليــه فقــد اســتجاب
املحافــظ لطلبــات بعــض األهــايل وكلــف اإلدارة املحليــة بإقامــة مطبــات صناعيــة يف قريــة الكولــة،
وهــو الوعــد الــذي ال يــزال األهــايل يأملــون تنفيــذه.
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•التعليــم يف الكولــة  ..يوجــد يف قريــة الكولــة ثالثــة مــدارس للمرحلــة االبتدائيــة ،ومدرســة
للمرحلــة اإلعداديــة ،وثــاث مــدارس مــا يُطلــق عليهــا مــدارس الفصــل الواحــد ،والتــي تنتــر
محافظــات الصعيــد ،أيضــا هنــاك معهــد أزهــري يشــمل
بكثافــة يف القــرى البعيــدة ويف ُ
جميــع املراحــل التعليميــة «إبتــدايئ -إعــدادي -ثانــوي» ويقــول البعــض مــن أهــايل القريــة
أن مســتوى التعليــم يف القريــة ليــس عــى املســتوى املطلــوب فهنــاك حــاالت تــرب مــن
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التعليــم عديــدة ،كــا يغلــب االكتفــاء بالحصــول عــى شــهادة االبتدائيــة أو اإلعداديــة والبحــث
عــن فرصــة عمــل بســبب الفقــر والحاجــة بــن العائــات .وتخلــو قريــة الكولــة مــن أيــة مــدارس
للتعليــم الثانــوي ،فأقــرب مــدارس ثانويــة تكــون إمــا يف مدينــة الكوثــر التــي تبعــد عــن الكولــة
حــوايل  15كــم ،أو بأخميــم ،كــا أن تباعــد املســافات بــن النجــوع وبعضهــا يف الكولــة يصعــب
عــى بعــض الطــاب الذهــاب إىل مــدارس يف مناطــق قريبــة مــن مســكنهم فيضطــر بعضهــم
إىل ركــوب مواصــات ،ونظــرا ﻷن الطريــق الــذي يســلكوه هــو الطريــق الزراعــي الرئيــي
فيتعــرض الطــاب أثنــاء مرورهــم إىل العديــد مــن الحــوادث ،فتحــي طالبــة مــن القريــة
«إحنا كنا رايحني ع املدرسة اإلعدادي ،العربية اليل كانت موصالنا دخل فيها كساح أنابيب،
والعربية اتفرمت خالص ،مافضلش منها حاجة ،واليل يف العربية ماتوا  3وعاشوا .»4
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•الصحــة يف الكولــة  ..أيضــا بالنظــر إىل نــوع آخــر مــن الخدمــات ،وهــي الخدمــات الصحيــة والتــي
تعــد مــن املقومــات األساســية لــرط وجــود حيــاة كرميــة يف أي مــكان .وبطبيعــة الحــال،
فاملجتمعــات الريفيــة يف أمــس الحاجــة للخدمــات الصحيــة للمواطنــن ،وللوحــدات البيطريــة.
كغريهــا الكثــر مــن القــرى ،فاألهــايل يف الكولــة يشــكون مــن نقــص الخدمــات الطبيــة
امل ُقدمــة لهــم ،فنــادرا مايتواجــد الطبيــب املســئول عــن الوحــدة كــا أنــه يوجــد نقــص كبــر
باألمصــال واألدويــة التــي ال غنــى عنهــا يف بيئــة مثــل تلــك التــي يعيــش فيهــا أهــايل الصعيــد،
فيقــول(أ):
«املستشفى مفيهاش أمصال كفاية ،بريوح املواطن يجيب مصل املفروض إنه مدعم أو رخيص
شوية ،مبيالقيش حاجة خالص»
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وهــذه الوحــدة مــن املفــرض أنهــا تقــدم خدماتهــا لثــاث قــرى ،هــي األحايــوة رشق والكولــة
والعيســاوية رشق ،ويقــول البعــض مــن أهــايل القريــة أنــه كان مــن املخطــط تحويــل هــذه الوحــدة
إىل مستشــفى قــروي لخدمــة الطريــق ،فيقــول األســتاذ (ح .ش)
«املفروض اتعملت مستشفى ، ،ﻷن الطريق ده طريق دار السالم ،طريق طويل ومفيش عليه
أي مستشفى ،فجهزوها وبعد ما جهزوها رجعوا أخدوا األجهزة تاين ،وده موضوع منترش عىل
مستوى الجمهورية مش عندنا احنا بس».
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أمــا بالنســبية للوحــدة البيطريــة ،واملســؤلة عــن تقديــم الخدمــات الطبيــة ومراعــاة حالــة املوايش
والطيــور داخــل القريــة ،فيقــول أحــد األهايل:
«عندنــا يف الوحــدة البطريــة ،بــس مــش بســببها هــي بســبب املديريــة نفســها ،نقــص ىف أمصــال
التطعيــم بتاعــة املــوايش ،احنــا عندنــا يف الكولــة واألحايــوة بــؤرة حمــى قالعيــة للمــوايش،
بــؤرة بنفــس املســمى الــي هــا وصفــوه كــان ،عندنــا خســاير يف الســنة الــى عــدت بــس مــش
أقــل مــن  15مليــون جنيــه رؤوس ماشــية خرسانهــا املواطنــن».
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الطاقــة والكهربــاء  ..مــن الخدمــات األساســية التــي يجــب التطــرق لهــا هي الطاقــة ،وتُعــاين قرية
الكولــة كغريهــا مــن قــرى الصعيــد الفقــرة مــن تهالــك شــبكة الكهربــاء ،فمــع اســتمرار التوســع
العمــراين للقريــة ،وازديــاد األحــال املســتهلكة إال أن اإلدارة املحليــة مل تقــم بالــازم ملواكبــة
تطــور القريــة ،مــا كان لــه أثــره عــى شــبكة الكهربــاء يف القريــة .أو كــا يقــول أحــد األهــايل:
«البيوت دى مفيهاش كهربا ،ميكن كانوا موصلني نظام سلك ضعيف مبيشغلش حتى الغسالة،
وبياخدوا منهم مبالغ كبرية نظام محارض».
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•الــرف الصحــي  ..أمــا أكــر مــا يــر أهــايل الكولــة والقــرى امل ُحيطــة بهــم ،ويســبب لهــم
أزمــات وأرضارا صحيــة وبيئيــة بالغــة ،فهــو املوقــع الــذي خصصتــه رشكــة امليــاة والــرف
الصحــي لــرف النفايــات يف الجــزء الشــايل مــن الظهــر الصحــراوي لقريــة الكولــة .فبالرغــم
مــن حرمــان أهــايل قريــة الكولــة مــن وصــول الشــبكات الحكوميــة للــرف الصحــي لبيوتهــم ،اال
انهــم يعانــون مــن كل مســاوئ شــبكة الــرف الصحــي للمناطــق املجــاورة ،التــي ال تلــوث الجــو
فقــط برائحــة ال تطــاق ،امنــا ميتــد تأثريهــا الســلبي لتلويــث ميــاه الرتعــه ،التــي تســتخدم يف
الــري ،وتســميم الرتبــة ،ومعهــا املحاصيــل ،فمنــذ أكــر مــن ســتة أعــوام غمــرت ميــاه محطــة
الــرف الزراعــات يف قريــة الكولــة وحــارصت القريــة نتيجــة الزديــاد نســبة امليــاه داخــل أحــواض
محطــة الــرف وإنهيــار تلــك األحــواض .ومل تكــن هــذه املــرة األوىل التــي تحــدث فيهــا كارثــة
كتلــك ،فقبــل هــذه الحادثــة بعــام واحــد وقعــت حادثــة مشــابهة وتســببت يف إفســاد عــرات
األفدنــة املزروعــة ولوثــت محاصيلهــا ،ومل تقــم الدولــة بتعويــض املزارعــن بــأي شــكل.
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«األرض باظت ورسبت عىل الرتعة امليه نفسها بتاعة الرصف ،والرتعة بعدها باتنني كيلو مفتوحة
عىل البحر ،ع النيل ،وطبعا وال وزارة البيئة هنا ،ولو اشتكيت يجي يقولك متام ،ومفيش حاجة
تتعمل».
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واملشــكلة كــا اتضــح لنــا ،أن الرتعــة ذاتهــا ،الرتعــة الفاروقيــة ،هــي مصــدر امليــاه لـــ ٣٣محطــة
رشب ،وهكــذا فــإن ميــاه الــرب حتــا ملوثــة ،وتتســبب يف تســميم ميــاه محطــات الــرب بدايــة
مــن مركــز الفتــح يف أســيوط شــاال ،وحتــى محافظــة قنــا جنوبــا.
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ولكــن الكولــة تختلــف عــن غريهــا مــن القــرى ،فاألزمــة ليســت فقــط يف محطــة الــرف الواقعــة
يف الظهــر الصحــراوي للقريــة ،ولكــن يف الحرمــان مــن شــبكات الــرف الصحــي ومــا ينتــج عنــه
مــن تلــوث إضــايف بســبب اســتخدام «االيســونات» التــي تربــط بيــارة نفايــات الــرف الصحــي
بامليــاه الجوفيــة ،بحيــث يتــم تفريــغ البيــارات دون اللجــوء إىل عمليــة تفريــغ للحجــر هــي مكلفــة
لألهــايل .فبســبب أن املنــازل يف قريــة الكولــة غــر متصلــة بشــبكة الــرف الصحــي ،فاألهــايل
يعتمــدون عــى مــا يســمى بالبيــارات ،وهــي عبــارة عــن حجــرة أســفل املنــزل أو بجــواره يف باطــن
األرض ،يــرف فيهــا رصف املنــازل ،ثــم عنــد امتالئهــا يتــم تفريغهــا ،ونقلهــا يف عربــات الكســح إىل
مناطــق بعيــدة.

22

«ىف ناس هنا حالتها االقتصادية ضعيفة ،الواحد هيجيب منني كل أسبوع حد يطلعله بـ 150جنيه،
يروح يعمل إيه ،يقولك أنا اتعب نفيس وابيعيل بهيمة ويعمل ايسون ،االيسون ده بينزل بيه
عىل املياه الجوفية ،املياه الجوفية انت تسحب منها متخلصش ،تديها متكربش ،يروح منزل
الطرنش عىل املياه».
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فاأليســون عبــارة عــن وســيلة لربــط الغرفــة الخاصــة بالــرف بامليــاة الجوفيــة يف باطــن الرتبــة،
لعــدم تحمــل تكلفــة تفريــغ البيــارات عنــد امتالءهــا ،مــا يؤثــر عــى نقــاء امليــاه الجوفيــة والتــي
يعتمــد عليهــا الكثــر مــن أهــايل القريــة والقــرى املجــاورة ،يف حياتهــم اليوميــة ،عنــد انقطــاع
ميــاه الــرب التــي توفرهــا الدولــة ،أو يف غيابهــا يف املناطــق التــي ال تصــل إليهــا ،كالنجــوع
املســتحدثة يف الكولــة .24وهكــذا ،فأهــايل الكولــة يعيشــون كارثــة بيئيــة ،تؤثــر عــى حياتهــم،
ومزروعاتهــم وامليــاه التــي يرشبونهــا بشــكل يومــي ،وكل هــذا يف غيــاب الشــبكة الرســمية
للــرف الصحــي ،ويف غيــاب مســئولية الحكومــة يف الحفــاظ عــى حيــاة املواطنــن ،وعــى
البيئــة ،بتغيــر مــكان رصف النفايــات مــن شــبكات الــرف الصحــي ،التــي يتحمــل األهــايل تلويثهــا
لبيئتهــم ،وال يســتفيدون منهــا أبــدا.
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مدينة جديدة يف الصحراء ت ُخفي
وسكانها
الكولة ومزارعها
ُ
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« إحنا جدودنا كانوا يهزوا بالغربال ،ينقوا الزلط علشان ينفع يزرعوا يف األرض دي {»}...
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يف مجتمــع ت ُعــد الزراعــة هــي املصــدر الرئيــي لكســب قــوت اليــوم ،وبســبب ضيــق املســاحة
املزروعــة ،وازديــاد عــدد الســكان ،مــا أدى إىل تــآكل جــزء منهــا ،ذهــب البعــض إىل زراعــة أجــزاء مــن
املنطقــة الصحراويــة امل ُالصقــة لقريتهــم ،فكانــت البدايــة منــذ زمــن بعيــد ال يعلمــه أحــد عــى وجــه
الدقــة ،فالبعــض يقــول أن عمليــة االســتصالح التــي قام بهــا األهايل بــدأت يف الســتينيات ،والبعض
اآلخــر يقــول يف الســبعينيات ،ويؤكــد البعــض اآلخــر أن عمليــة االســتصالح بــدأت يف الثامنينيــات،
مثلــة يف
ويُدعــم وجهــة النظــر األخــرة بــأن ولكــن مــا تثبتــه الوثائــق الرســمية هــو أن الدولــة م ُ
هيئــة اإلصــاح الزراعــي مبحافظــة ســوهاج قــد وقعــت عقــود الربــط مــع بعــض املزارعــن يف
الثامنينيــات ،فيقــول املهنــدس (أ.ع)
«أنا عندي أرض معايا ورق أهه ،رابط من اإلصالح الزراعي يف سنة  ،1982وبادفع إيجارات،
واتقدريل سعر الفدان سنة  1995بـ 2500جنية ،أبويا الله يرحمه ما قدرش يشرتيه»

26

وصلــت املســاحات امل ُســتصلحة إىل  500فــدان مــن أرايض الظهــر الصحــراوي لقريــة الكولــة،27
قــى أهــايل الكولــة الذيــن اتخــذوا ســبيل اســتصالح األرايض الصحراويــة مجهــود عظيــم ومــال
كثــر بــدون دعــم أو مشــاركة مــن الحكومــة ،فلــم توفــر لهــم الحكومــة ال شــبكات ري وال مهــدت
طــرق وال أي يشء ،فــكل هــذا قــام بــه األهــايل باملجهــود الــذايت ،فيقــول أحــد األهــايل
«الزرع اليل إنت شايفه ده كان كله جبل وصحرا زي اليل حواليه ،ومبجهود ذايت من أبهاتنا وإحنا،
وغرينا حاولنا نصلح مع نفسنا ،ووصلنا مياه من الرتعة ،واخد بالك املواسري عىل حسابنا وبدون أي
مساعدة من الحكومة ،علشان نزرع وناكل عيش إحنا وعيالنا».
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فعــي عكــس املعــروف عــن املجتمعــات الريفيــة ،التــي طاملــا هاجــر أهلهــا للمــدن لالســتقرار
وبــدء الحيــاة يف الحــر ،اال أن أهــايل الكولــة اختلفــوا ومتيــزوا باســتثامرهم يف أراضيهــم.
فحتــى الشــباب ،الذيــن هاجــروا للعمــل يف املــدن ،أو يف الــدول العربيــة كــدول الخليــج وليبيــا،
فقــد اغرتبــوا وجمعــوا األمــوال حتــي يحولوهــا ألهلهــم يف الكولــة ،الذيــن اســتخدموا هــذه
التحوليــات يف تعمــر وزراعــة الظهــر الصحــراوي للكولــة ،ويف مــد شــبكات امليــاه والــري ورشاء
املســتلزمات الزراعيــة.
«الشباب ،أغلبه بيسافر ،وهام الىل استصلحوا األرض ،استصلحوا إزاي ،الىل برة بيجيبوا فلوس
والىل هنا بيشتغلوا وبيستصلحوا ،أخد إيه ،خد أعامر جيلني وجيل قبلينا ،الكالم ده بدأ ىف
السبعينيات ،سافروا العراق وبعد كدة ليبيا والسعودية والكويت ،ولسه قاعد [يف] السعودية
لغاية دلوقتي ،بعد ما ليبيا والعراق باظوا»
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يقــول أحــد األهــايل ،معــرا عــن لســان حــال القريــة ،التــي اغــرب أبنائهــا لجمــع األمــوال ،التــي تــم
اســتثامرها يف تهذيــب األرض واســتصالحها .فأيــن حــق األهــايل يف ســنوات الغربــة ،واألمــوال
التــي رصفوهــا -بالرغــم مــن فقرهــم -الســتصالح أرض ،يك تكــون رأســالهم ،وضامنهــم لحيــاة
كرميــة.
ومــع مــرور الوقــت ويف غيــاب واضــح للحــوار بــن الحكومــة واألهــايل أو حتــى عــى مســتوى
املجلــس املحــي أو املحافظــة يف عــام  2000أصــدر رئيــس الجمهوريــة آنــذاك القــرار رقــم
 195بتخصيــص أرايض يف الظهــر الصحــراوي التابــع ملركــز أخميــم لهيئــة املجتمعــات العمرانيــة
الجديــدة إلنشــاء مدينــة أخميــم الجديــدة ،وقــد قــدر هــذا القــرار مســاحة الكــردون الخارجــي
للمدينــة بـــ 34.871فدانــا 30وهــو مــا ميثــل بالفعــل خطــأ واضحــا يف تقديــر املســاحة ،فاإلحداثيــات
التــي تضمنهــا هــذا القــرار عــى أرض الواقــع عنــد التنفيــذ بــدأت مــن الحــد الرشقــي لقريــة الكولــة
لتصــل إىل الناحيــة الغربيــة لنهــر النيــل ،وهــو مــا يعنــي إزالــة قريــة الكولــة بالكامــل وكذلــك بعــض
املســاحات مــن الضفــة الغربيــة لنهــر النيــل ،فيقــول األســتاذ عــي شــاهني محامــي أهــايل قريــة
الكولــة
«الىل عمل االحداثيات والخرايط عملها غلط ـ ليه عملها غلط الن الخرايط ضمت جواها األرايض
والكتله السكنيه لقرية الكولة كلها ونهر النيل وجزء من مدينة املنشاة»
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مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
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ثــم كلفــت وزارة اإلســكان أحــد املراكــز املتخصصــة بوضــع املخطــط والرؤيــة العمرانيــة للمدينــة
الجديــدة ،32والــذي بــدوره قــدم رؤيتــه يف دراســة تحــت مســمى الدراســة العمرانيــة للٌمخطــط
العــام ملدينــة أخميــم الجديــدة.33
وبدأ الصدام األول مع األهايل يف الكولة منذ عام  2007فيقول أحد األهايل
«ده كان يف واحد كان اسمه الهلباوي اليل كان ماسك مدينة سوهاج الجديدة كان جاي ينفذ
اخميم ىف  ،2007جاي يقول ملهندس املساحة اكتبيل ع الخريطة إن مفيش قطعة وحوض،
يعني مفيش قرية عشان يبقي الورق رسمي إن مفيش حد! هو مش هيضحك عىل التاريخ»
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وبعــد موقــف األهــايل امل ُعــارض لهــذه اإلحداثيــات ،بــدأ املســؤلون عــن الجهــاز باالتفاق مــع إدارة
أمــاك الدولــة مبحافظــة ســوهاج بوقــف ربــط األرايض املســتصلحة ،وكذلــك باالمتنــاع عــن اســتالم
اإليجــارات الخاصــة بــاألرايض املربوطــة ،بحجــة أن هــذه األرايض داخــل زمــام مدينــة أخميــم
الجديــدة ،وقــد توقفــت عمليــات الربــط يف قريتــا الكولــة واألحايــوة رشق ،حتــى يف املناطــق
البعيــدة عــن النــزاع ،وكذلــك يف األرايض التــي تســتخدم ﻷهــداف الســكن ،مــا أثــر عــى قصــور يف
عمليــات توصيــل املرافــق لبعــض املناطــق.
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وكان قــد صــدر قــرارا لرئيــس الــوزراء األســبق أحمــد نظيــف رقــم  2041لســنة  2006يتضمــن رشوط
التملــك الخاصــة باســتصالح األرايض الصحراويــة ومــن تلــك الــروط ،هــو عــدم وجــود نــزاع بــن
واضــع اليــد وأي جهــة أخــرى 36وبعــد العديــد مــن املطالبــات واملناشــدات ،ونظــرا الســتحالة تنفيــذ
املخطــط عــى املســاحة املقــررة يف القــرار األول ،أصــدر رئيــس الــوزراء إبراهيــم محلــب قــرارا
وزاريــا بإلغــاء قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم  195لســنة  2000وقــرر إعــادة تخصيــص املســاحة
لتكــون  9930فدانــا وفقــا للقــرار األخــر 37وقابــل األهــايل القــرار األخــر برتحــاب ،واعتــروه تصحيحــا
رضوريــا لوضــع خاطــئ وجائــر ،فيقــول األســتاذ عــي شــاهني محامــي األهــايل بالكولــة.
مع محامي أهايل القرية أثناء الزيارة امليدانية25 ،مارس 2016
32

الرؤية العامة لعمران مدينة أخميم الجديدة -جريدة مركز طارق وايل للعامرة والرتاث

33

الدراسة العمرانية للمخطط العام ملدينة أخميم الجديدة ،مركز طارق وايل http://goo.gl/eFUUGH

مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة مــع أحــد أهــايل القريــة أثنــاء
34
الزيــارة امليدانيــة 13 ،مــارس 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة مــع أحــد أهــايل القريــة أثنــاء
35
الزيــارة امليدانيــة 30 ،ينايــر 2016
36

ضوابط هيئة التعمري لتقنني أوضاع أرايض وضع اليد http://goo.gl/sn5Jti

37

الجريدة الرسمية العدد  30يف  25يوليو  2015-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1623لسنة 2016

20

«كده تقريبا  %95من املشكله اتحلت ،باقي الـ %5بس الىل هام الـ  500فدان اليل مالصقني لجهاز
املدينه متاما ،فيهم  118فدان مسجلني شهر عقاري رسمي مرسوم بيهم خرائط ويف الشهر
العقاري واملحكمة والناس ده شاريني من الدولة»

38

جــاء هــذا القــرار األخــر بخصــوص تعديــل مســاحة املدينــة الجديــدة ،بعــد أن متــت بالفعــل بعــض
عمليــات البنــاء واإلنشــاء ،عــى األرايض املخصصــة ملدينــة أخميــم الجديــدة وفقــا للقــرار القديــم
امللغــي.
يؤثــر هــذا القــرار عــى حيــاة  84أرسة مــن أهــايل قريــة الكولــة بصــورة مبــارشة ،حيــث أن هــذا
هــو عــدد مــاك تلــك األرايض املســتصلحة بالفعــل ،وذلــك بــدون حســاب املنتفعــن مــن وراء تلــك
األرايض كعــال أو مســتأجرين ،وبالطبــع هــذه املســاحة ليســت باملســاحة الصغــرة ،فحيــاة مــا
يقــرب مــن  1000فــرد مرتبطــة بهــذه األرايض ،وتوقفــت حيــاة بعضهــم بعــد قــرارات اإلزالــة ،والبعض
مطــارد ومطلــوب القبــض عليــه بســبب املحــارض التــي حررهــا ضدهــم جهــاز املدينــة،
اآلخــر أصبــح ُ
جــرم ســوى أنهــم اســتصلحوا وزرعــوا األرايض الصحراويــة
كل هــذا ومل يرتكــب أهــايل الكولــة أي ُ
املجــاورة ملنازلهــم بعــد أن متــدد الفقــر بــن ربوعهــا وأنهــك حيواتهــم كغالبيــة قُــرى محافظــة
ســوهاج منــذ الثامنينيــات ،ومل تعــرف الدولــة ســوى بـــ 118فــدان فقــط متكــن األهــايل مــن الحصول
عــى عقــود ت ُثبــت ملكيتهــم لهــذه األرايض التــي اســتصلحوها ،وهنــاك مــا يقــرب مــن  39380فــدان
بعــد أن كانــت الدولــة تأخــذ حــق انتفاعهــم ،ومــع ســعي األهــايل لتوثيــق وجودهــم عــى هــذه
األرايض بــاألوراق الحكوميــة ،وجــدوا أن هــذه األرايض التــي أنفقــوا عليهــا املــال والجهــد وضــاع
يف اســتصالحها العمــر قــد ســحبتها الدولــة مــن تحــت أيديهــم ،فبــدال مــن أن تدعمهــم وتشــكرهم
عــى تعمريهــا وتحويلهــا مــن أراض قاحلــة إىل جنــة خــراء عامــرة باألشــجار وتنتــج املحاصيــل
املتنوعــة ،وأضحــت مصــدرا للــرزق وجالبــة الخــر للجميــع ،تعــود وتنتزعهــا الدولــة لتحولهــا إىل
صحــراء جــرداء تحيطهــا أطــال حوائــط منازلهــم املهجــورة
«يعني انت شايف الصحراء واسعة ،يبنوا بدل املدينة عرش مدن وميملوش الصحراء ،سايبني
الصحراء ،يقولولنا مشكلتنا إن احنا قاعدين يف وداي ضيق ،طب انتوا سايبني الصحرا وجاينب تربكوا
عندينا هنا» ()...

40

مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
38
مــع األســتاذ عــي شــاهني محامــي األهــايل يف  25مــارس 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
39
مــع األســتاذ عــي شــاهني محامــي أهــايل الكولــة أثنــاء الزيــارة امليدانيــة يف  25مــارس 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة مــع أحــد أهــايل القريــة أثنــاء
40
الزيــارة امليدانيــة 30،ينايــر 2016

21

األهايل يحتجون والحكومة
تدمر  150فدانا زراعيا

22

منــذ صــدور قــرار إنشــاء مدينــة أخميــم الجديــدة ،يقــوم الجهــاز بعمــل محــارض تعديــات لألهــايل،
فيــا يــرى األهــايل أن الجهــاز هــو املتعــدي عــى أراضيهــم ،فبعــد تعديــل املســاحة املخصصــة
للمدينــة ،ويف الوقــت الــذي أعلــن األهــايل فيــه عــن تظلمهــم واحتجاجهــم عــى التجاهــل
الحكومــي ،قامــت الجهــات التنفيذيــة بتنفيــذ إزالــة حــوايل  150فــدان مــن تلــك األرايض ،صــدر قــرار
اإلزالــة مــن وزيــر اإلســكان ،دون الرجــوع للمحافظة،نظــرا لتبعيــة الهئيــة للــوزارة 41.قامــت الجرافــات
التابعــة لجهــاز املدينــة الجديــدة ويف حاميــة أجهــزة األمــن بعمليــة التجريــف أمــام أعــن األهــايل
ويف وضــح النهــار ،دون مراعــاة ﻷيــة مشــاعر إنســانية أو احــرام للقوانــن التــي تجــرم تجريــف
األرايض وكان جــزاء كل مــن اعــرض عــى مــا يحــدث احتجــازه يف الســيارات التابعــة لقــوات األمــن،
ليتــم اإلفــراج عنهــم بعــد أن متــت عمليــة التجريــف ليصبــح األهــايل أمــام األمــر الواقــع ،األرض قــد
جرفــت .وكذلــك قامــت الجرافــات بتكســر مواســر الــري وإفســاد الشــبكات التــي قامــوا بتوصيلهــا
ُ
متحملــن كافــة التكاليــف 42.حقــا كان مشــهدا صعبــا حــن نــزل إىل
بــدون أي دعــم مــن أي جهــةُ ،
األرض  2500عســكري ،ملواجهــة األهــايل وحاميــة الجرافــات التابعــة لجهــاز املدينــة الجديــد.

43

ويــروي املهنــدس أحمــد عمــران عــن حــال األرض:
«قرية الكولة دي من أفقر  10قرى عىل مستوى الجمهورية ،وكلنا فيها ما عندناش مهنة غري
الزراعة ،فطول عمرنا معناش شغالنة وال مصلحة غري األرض دي”.

44

41

بعد  20عاما« ..فالحو كولة» ..زرعوا األرض فحصدوا قسوة الحكومة http://goo.gl/d39tQy

مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة مــع أحــد أهــايل القريــة ،أثنــاء
42
الزيــارة امليدانيــة يف  30ينايــر 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة مــع أحــد أهــايل القريــة أثنــاء
43
الزيــارة امليدانيــة 29 ،ينايــر 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة مــع أحــد أهــايل القريــة أثنــاء
44
الزيــارة امليدانيــة 29 ،ينايــر 2016

23

ويرسد أحد األهايل مأساة الحالة التي قد وصل إليها زرعه وأشجاره ،قائال:
«وآدي الزرع والشجر بعد ما قاموا بالتبوير ،ده إحنا كنا بنحيك ونقول الشجر بيحيك عن نفسه من
التامنينيات ،أول حاجة عملوها نزلوا الشجر ده كله ع األرض» ()...

45

ومل يقف األمر عند إزالة األشجار والزراعات فيقول أحد األهايل:
«كرسوا مواسري املياه ،وقطعوا الري عن األرض دي ،وإحنا من األول مصلحني األرض دي مبجهود
ذايت ،من أجدادنا وأبهاتنا»

46

ومل يــرك أهــايل الكولــة بابــا إال وطرقــوه ،فبعــد املراســات واملناشــدات لــكل الجهــات املعنيــة،
ووســط تجاهــل كامــل أو تعنــت مــن بعــض املســؤلني الحكوميــن ،فأثنــاء ســعي األهــايل ملقابلــة
املحافــظ ،وبالصدفــة جمعهــم لقــاء مــع ســكرتري املحافــظ والــذي ادعــى أثنــاء لقــاءه األهــايل
أنهــم قامــوا بنقــل أشــجار قدميــة إىل املــكان املســتصلح إلثبــات وجودهــم مــن فــرة ،فســخر
منــه األهــايل لعــدم معرفتــه بــأن الشــجر ال ميكــن نقلــه ولكــن ميكــن ذلــك أن يحــدث مــع النخــل ال
األشــجار . 47مل تقتــر تحــركات األهــايل عــى هــذا االتجــاه فقــط ،بــل لجــأ األهــايل أيضــا إىل الســلك
القضــايئ فيقــول األســتاذ عــي شــاهني محامــي األهــايل
«فيه قضايا مدنية احنا رفعناها ،رافعني قضايا منع التعرض وقضايا وقف األعامل وقضايا وقف
أعامل مستعجلة».

48

ومــع ظهــور قضيــة أهــايل الكولــة ،ومواجهتهــم للفشــل الحكومــي ،والتعنــت غــر املفهــوم،
ظهــرت الحملــة الشــعبية لدعــم أهــايل الكولــة ،لتكويــن رأي عــام داعــم ﻷهــايل الكولــة املترضرين
وبــدأت هــذه الحملــة بدورهــا يف جمــع التوقيعــات وترتيــب لقــاءات بــن األهــايل والداعمــن
لهــم وكذلــك جمــع توقيعــات مــن املتضامنــن مــع األهــايل 49كــا نظمــت الحملــة مؤمتــرا بــن
املتضامنــن مــع األهــايل وبعــض الشــخصيات العامــة واألحــزاب السياســية مــن بينهــم عضــوي
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة للحقــو االقتصاديــة واالجتامعيــة
45
مــع أحــد أهــايل القريــة ،أثنــاء الزيــارة امليدانيــة يف 30ينايــر 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة مــع أحــد أهــايل القريــة أثنــاء
46
الزيــارة امليدانيــة 30 ،ينايــر 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة مــع أحــد أهــايل القريــة أثنــاء
47
الزيــارة امليدانيــة 13 ،مــارس 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة مــع أحــد أهــايل القريــة أثنــاء
48
الزيــارة امليدانيــة 25 ،مــارس 2016
49

الحملة الشعبية للتضامن مع مزارعي قرية الكولة https://goo.gl/CVUT9E
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مجلــس النــواب عــن مدينــة أخميــم ،إلعــان موقفهــم ،ورفضهــم لتعــدي جهــاز مدينــة أخميــم
عــى األرايض الزراعيــة املســتصلحة 50وبعــد تنفيــذ قــرار اإلزالــة األول وتوجــه األهــايل إىل محافــظ
ســوهاج بواســطة أعضــاء مجلــس النــواب عــن الدائــرة ، 51وقامــوا مبناقشــة قضيــة الكولــة ،واألرايض
املســتصلحة والحلــول املقرتحــة لحــل املشــكلة ،والنــزاع القائــم بينهــم وبــن هيئــة املجتمعــات
العمرانيــة ،وقــد رصح املحافــظ يف أحــد الربامــج التلفزيونيــة بــأن قــرار اإلزالــة صــادر مــن وزيــر
اإلســكان ،وقــال «غــاب التنســيق طبعــا مــع املحافظــة ،وأنــا مــع أي إجــراء عايزيــن نعملــه يف صالــح
الدولــة ،ويف صالــح األهــايل ،فــكان ال بــد مــن التنســيق ،ال بــد إين قبــل قــرار زي ده الزم أقعــد مــع
أهلنــا ،أشــوف البعــد» 52ثــم بعــد ذلــك قــام املحافــظ بزيــارة إىل قريــة الكولــة ،وأكــد أنــه ســيبحث
تعويــض األهــايل عــا لحــق بهــم مــن أرضار.

53

مل يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد ،فجهــاز مدينــة أخميــم اســتمر يف التضييــق عــى املزراعــن،
وذلــك عــن طريــق االســتمرار يف تقديــم البالغــات واملحــارض ضــد األهــايل ،واتهامهــم بالتعــدي
عــى أرايض الجهــاز.
يف فربايــر  2016قــام عــدد مــن األهــايل الصــادر بحــق أراضيهــم قــرارات إزالــة والتــي مل ت ُنفــذ حتــى
ذلــك الحــن برفــع دعــوى قضائيــة يطالبــون فيهــا بوقــف تنفيــذ قــرار رئيــس الــوزراء بضــم أراضيهــم
إىل مدينــة أخميــم الجديــدة.54
مــا حــدث مــن تدمــر يف الكولــة مل يكــن محــض صدفــة ،وال تــرف فــردي لقــوات أمــن اجتمعــت
بقــرار إزالــة عــى الســكان العــزل .تجريــف الكولــة كان سياســة منهجيــة لتدمــر معــامل الكولــة،
وتاريخهــا ورشعيــة وجــود ســكانها .فالتجريــف مل يطــل املســاكن ذات الغرفــة أو الغرفتــن ،ولكنــه
طــال أشــجار النبــق التــي شــهدت عــي تاريــخ زراعــة األهــايل لــأرض ،تلــك األشــجار العريقــة التــي
وصلــت بالعمــر لثالثــة وأربعــة عقــود ،واستشــهد األهــايل بهــا كشــاهد عــى تاريخهــم وكفاحهــم
لتعمــر هــذه األرض .كــا أن التجريــف اســتهدف قنــوات الــري ،التــي تعتــر مــن أهــم اســتثامرات
الســكان يف األرض ،وأبهظهــم مثنــا .فتجريــف قنــوات الــري لــه أكــر تأثــر ،ليــس فقــط عــى مــوت
نــواب بالربملــان يعلنــون تضامنهــم مــع مزارعــي قريــة الكولــة ومطالبــة الحكومــة بحــل أزمتهــم
50
http://goo.gl/DVlXFo
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مؤمتر لألحزاب يف سوهاج للمطالبة بتقنني أوضاع مزارعي «الكولة» http://goo.gl/xuL9oV
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الصورة الكاملة حلقة الخميس  19نوفمرب  2015من الدقيقةhttps://goo.gl/LaLX1X 25
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صور| محافظ سوهاج يتفقد األرايض الزراعية املُ جرفة بقرية «الكولة» http://goo.gl/NWrUIH
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مزارعو «الكوال» يرفعون دعوة قضائية ضد رئيس الوزراء ومحافظ سوهاج http://goo.gl/5QQluP
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الزراعــات ،وقتــل الحيــاة يف األرض التــي أضحــت متعطشــة ومزروعاتهــا للــاء ،ولكــن أيضــا لكــر كل
أمــل ألهــايل الكولــة يف االبقــاء عــى أرضهــم وزراعتهــم ،بعــد القضــاء عــى وريــد األرض ،ومفتــاح
الحيــاة .وأخــرا ،فسياســة القضــاء عــى الكولــة ،لتبديلهــا مبدينــة اخميــم الجديــدة بــدأ فعليــا منــذ
توقفــت وزارة الزراعــة عــن ربــط األرايض املســتصلحة بعقــود متليــك ،فالعديــد مــن أهــايل الكولــة
الذيــن زرعــوا األرض منــذ عــرات الســنني ،قــد أكــدوا أن الدولــة توقفــت عــن اتبــاع سياســة التمليــك،
دون إبــداء أســباب ،بــل أنهــا فيــا بعــد ومــع بدايــة القــرن الواحــد والعرشيــن ،قــد توقفــت عــن
قبــول ايجــارات األرايض ،التــي يزرعهــا الفالحــون ،وهــو مــا تزامــن مــع بدايــة مــروع مدينــة أخميــم
م تبنــي الدولــة املدينــة الجديــدة عــى انقــاض املواطنــن ،وعــى
الجديــدة .ويبقــى الســؤال ،لِــ َ
أنقــاض األرض الزراعيــة؟ فهــل البنــاء عــى ضفــة النيــل مبــارشة أصبــح عــادة ،حتــى لــدى الحكومــة؟
وهــل انحيــاز الحكومــة للطبقــات الرثيــة يســمح لهــا بالتوقيــع عــى شــهادة وفــاة ألغلبيــة مواطنيها
مــن الفقــراء واملهمشــن؟!
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حيــازة أهايل الكولــة الرشعية:
امللكية بالتعمري
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وضــع اليــد ،أو مــا يعــرف تقنيــا بـ»التملــك بالتقــادم» أو «امللكيــة بالتحــوز» (أي الحيــازة) هــو مــن
طــرق نقــل ملكيــة األرايض واملســاكن ،لســاكنيها ومعمريهــا ،ســواء كانــت األرض أو املســكن ملــكا
للدولــة ،أو ملــكا ملواطــن تخــي عنهــا أو هجرهــا لســنوات عديــدة .ولعلنــا اعتادنــا عــى رســم صــورة
ســيئة لــكل مــن يضــع يــده عــى بيــت أو عــى أرض ،ووصفــه باملســتغل أو الســارق ،بالرغــم مــن أن
وضــع اليــد عــى األرايض واملســاكن هــو مامرســة منتــرة يف جميــع أنحــاء العــامل ،ومعــرف
بهــا كســبيل مــن ســبل التملــك .يقــدر الباحثــون االجتامعيــون عــدد املتملكــن عامليــا بوضــع اليــد
مبــا يزيــد عــى املليــار مواطــن حــول العــامل ،مــن املتوقــع أن يزيــد عددهــم إىل  ٢مليــار بحلــول
عــام  55.2030ولــكل دولــة طريقــة يف تقنــن وضــع اليــد ،مــن خــال التملــك بالتقــادم .ففــي الواليــات
املتحــدة األمريكيــة تعــد الزراعــة وتعمــر األرايض مــن أهــم ســبل نقــل ملكيــة األرايض ،حتــى ولــو
كانــت مملوكــة ملواطــن آخــر أو جهــة خاصــة ،والــرط إلثبــات نقــل امللكيــة يف قانــون االجــراءات
املدنيــة للواليــات املختلفــة يف أمريــكا هــو اثبــات النشــاط املســتمر الســتصالح أو تعمــر األرض،
كريهــا وزراعتهــا ،والتواجــد بهــا طــوال الســنة لرعايتهــا 56.وتعــرف الواليــات املتحــدة وبريطانيــا
وغريهــا مــن دول العــامل بقانونيــة نقــل امللكيــة للســكان أيضــا ،مبــدأ التقــادم ،وبــرط حســن
النيــة ،واســتخدام املســكن بالشــكل األمثــل وللحاجــة ،فمثــا اســتخدام املســكن للســكن فيــه ،وليــس
اســتغالله لتأجــره آلخريــن ،وأخــرا تشــرط األعــراف الدوليــة أن يتــم وضــع اليــد بشــكل علنــي ،ســواء
يف زراعــة األرايض أو احتــال املســاكن املهجــورة وســكنها .وهــو مــا تــم بالفعــل يف قريــة الكولة،
حيــث مل يكتــف األهــايل بزراعــة وتعمــر األرض ،بــل كانــوا عــى اتصــال وثيــق بهيئــة األمــاك يف
محافظــة ســوهاج ،وذلــك لضــان نقــل ملكيــة األرايض لهــا بعــد أن أوفــوا بدينهــم تجــاه الحكومــة
بزراعتهــا وتحويلهــا لجنــان خــراء.
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.Robert Neuwirth (2005). Shadow Cities: A Billion Squatters, a New Urban World. New York: Routledge
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عيل سبيل املثال ،قانون االجراءات املدنية يف والية كاليفورنيا ،املواد 325- 323
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ولعــل مــن أهــم الحــاالت ذات الصلــة بوضــع اليــد التــي تــؤرق الحكومــة يف مــر هــي حــاالت
التعديــات عــى األرايض الزراعيــة ،ببنــاء املســاكن عليهــا .وبالرغــم مــن أن ثــم فــوارق هائلــة بــن
بنــاء العقــارات الضخمــة وتجريــف الرتبــة يف ســبيل ذلــك ،بــل وبيــع الرتبــة الخصبــة املجرفــة ملصانــع
االســمنت ،وبــن مواطــن فقــر يــزرع األرض ويبنــي عشــة ،أو منــزل مــن طابــق واحــد ليأويــه وأبنــاءه،
ولكــن دون الدخــول يف فئــه الفــوارق تظــل األزمة املســتمرة هي تبويــر األرايض الزراعيــة .فمجلس
النــواب الحــايل علــة ســبيل املثــال يناقــش قانــون تجريــم االعتــداء عــى األرايض الزراعيــة ،وهــو
الــذي يتضمــن عقوبــة  5ســنوات ســجن لــكل مــن يتعــدى عــى األرايض الزراعيــة ،وغرامــة  300ألــف
جنيهــا ،مــع اإلزالــة الفوريــة للتعديــات .ويف خــال النقاشــات طــرح النائــب أحمــد هريــدي ،عــن دائــرة
طهطــا ،ســوهاج ،أن القانــون غــر عــادل باملــرة يف غيــاب البديــل للمواطنــن ،مؤكــدا «متحبســنيش
مبــكان مغلــق وتقــول مينفعــش تخــرج منــه» 57 .ولعــل هــذه هــي أزمــة الكولــة بتلخيــص :عندمــا زادت
معــدالت منــو الســكان ،وضــاق بهــم الحــال واملعيشــة ،وقــرروا أن يعمــروا األرايض مــن حولهــم،
ليتملكوهــا مســتقبال ،كــا وعدتهــم القوانــن املرصيــة التــي ســنذكرها اآلن.
«هيئة امالك الدولة شغاله معانا بنظام إيه ،انا عندي حتة أرض صحراء ،بقولها يا هيئة تعايل
اربطيهايل ،تقوليل ازرع األول وانا اربطلك ،فاحنا بنعمل كده ،بنوصل ميه عىل حسابنا ،ونزرع وبعد
كده مثال سنة وال اتنني تعالوا شوفوها مخرضة يربطيل».
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عــرف الســائد بــن املواطنــن والدولــة بخصــوص اســتصالح األرايض الصحراويــة ،بــل أن
هــذا هــو ال ُ
هنــاك أيضــا نــص يف املــادة  75مــن قانــون تنظيــم العقــارات اململوكــة للدولــة ،بأنــه يعــد مالــكا
كل غــارس أو زارع فعــي لحســابه أرايض صحراويــة ملــدة ســنة كاملــة ع األقــل ،وقــد اســتند هــذا
النــص إىل األرايض التــي تتــم زراعتهــا بصــورة موســمية 59غــر أن هنــاك مــادة أخــرى مــن القانــون
الخــاص بتنظيــم األرايض الصحراويــة الواقعــة خــارج الزمــام الخــاص باملحافظــات ،بأنــه «يعــد متملــك
مــن اســتصلح أرضــا داخــل خطــة الدولــة وغــر مخصصــة ملرشوعــات أخــرى ودون التــزام مــن الجهــات
األخــرى باملحافظــة عــى حالــة األرض ،أو بتوفــر مصــادر أخــرى للــري إذا تبــن عــدم صالحيــة املصــدر
الــذي وفــره املســتصلح» ،وقــد أوضحــت املــادة األوىل مــن نفــس هــذا القانــون أن األرايض خــارج
الزمــام بالنســبة للمحافظــات ذات الظهــر الصحــراوي هــي تلــك التــي تبعــد عــن زمــام املحافظــة
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مبســافة كيلــو مرتيــن ،وأن زمامهــا يعــد مــن أمــاك املحافظــة 60وهــذا مــا تــم التعامل مــع أهايل
الكولــة ب ُنــاء عليــه ،فقــد قــام األهــايل باســتصالح األرايض الواقعــة داخــل زمــام قريتهــم والتابعــة
ملحافظــة ســوهاج.
وبالفعــل ،كانــت تلتــزم هيئــة األمــاك يف املحافظــة بعمليــات الربــط ثــم التمليــك لألهــايل ،بعــد
التأكــد مــن جديــة عمليــة االســتصالح ،وكذلــك لوجــود مصــدر ري دائــم ،مــا يعنــي أن لتلــك األرايض
اســتخدامات زراعيــة ســتلبي جــزء لــو بســيط مــن احتياجاتنــا الغذائيــة ،وســتكون مبثابــة مصــدر الحيــاة
للعائــات واألرس التــي قامــت بعمليــة االســتصالح ،فقــد أضاعــوا مــن أعامرهــم وبذلــوا املجهــود
وأنفقــوا مــن األمــوال الكثــر والكثــر وذلــك لضــان مصــدرا ثابتــا للحيــاة ،ليــس مفيــدا لهــم فقــط،
ولكــن للمجتمــع ككل ،ويُعــد تعويضــا عــن املســاحات التــي تتــآكل يومــا بعــد يومــا وتضيــع لصالــح
الكتــات العمرانيــة ،وبعيــدا عــن خطــط الدولــة ،اتجهــوا إليجــاد بديــل زراعــي وكذلــك امتــداد طبيعــي
لقريتهــم .اختلــف تعامــل الجهــات الحكوميــة مــع األهــايل بإختــاف التوقيتــات ،فتــارة تقــوم
الجمعيــات الزراعيــة بــرف حصــص الكيــاوي للمســتصلحني ثــم فجــأة متنعهــا ،فيقول أحــد األهايل
«يف سنة  2007قامت الجمعية الزراعية يف قرية الكولة برصف الكياموي لكل زارع ألرضه ،ومل
يشرتطوا أن يكون لديه حتى عقود الربط ،ثم بعد ذلك اختفت تلك األوراق حني طالب بها األهايل
لتكون من اإلثباتات التي تدعم حقهم».

61

وقــد عــاىن أهــايل الكولــة الكثــر والكثــر من الصعوبــات املعيشــية فالصحراء قاســية واســتصالحها
ليــس باألمــر الهــن ،خاصــة يف حالــة كالكولــة ومثيالتهــا ،فلــم ت ُقــدم الدولــة أي شــكل مــن أشــكال
الدعــم للقامئــن بعمليــة االســتصالح وكذلــك مل توفــر لهــم أي يشء ،وحينــا طالبــوا بســندات
تثيــت ملكيتهــم لتلــك األرايض مل يجــدوا مــن الجهــات املعنيــة رد الفعــل املتوقــع ،وحــن ظهــرت
الدولــة يف املوضــوع ظهــرت لتطالبهــم بــرك أراضيهــم وانهــا تســعى لتجريفهــا بــدون وجــه حــق،
فيقــول (أ)
«مسحوا الورق وجايني عاوزين ميسحوا الشجر دلوقتي ويرجعوك تاين الجبل ويا إما يدخلوك
السجن ،ويقولك انت بنفسك روح حولهم عشان ميبقاش ليك حق».

62
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مل يقتــر تعمــر األهــايل لصحــراء الكولــة عــى اســتصالح األرايض لزراعتهــا فقــط ،لكــن تزامنــت
عمليــة االســتصالح مــع عمليــة اســتيطان عــن طريــق تجمعــات ســكنية كونهــا األهــايل لتكــون
معيشــتهم بجــوار أراضيهــم ،وحتــى يســهل عليهــم مراعتهــا ،ولتجنــب البنــاء عــى األرايض
الزراعيــة القدميــة ،حتــى ال يقعــوا تحــت طائلــة القانــون الــذي يجــرم البنــاء عــى األرايض
املزروعــة ،وكذلــك ســتتعرض تلــك املنــازل التــي يســكنها األهــايل وســط الزراعــات املســتصحلة
لإلزالــة ،وكان البديــل الــذي صنعــه أهــايل الكولــة هــو مجموعــة مــن املنــازل البســيطة قامــوا
ببنائهــا وســط األرايض املســتصلحة حتــى وصــل عــدد املناطــق املســتجدة  5مناطــق 63.ومل
يختلــف الحــال يف املناطــق الســكنية عــن األرايض املســتصلحة ،فأعــداد بســيطة مــن الســكان
متتلــك ملنازلهــا عقــود ربــط مــن اإلصــاح الزراعــي ،وأغلــب ســكان تلــك املناطــق ال ميتلكــون أيــة
ســندات تثبــت ملكيتهــم لتلــك األماكــن ،ســوى أنهــم مــن أهــايل تلــك املنطقــة ،وأن أراضيهــم
مجــاورة ملنازلهــم ،ومل يقتــر الحــال عــى وقــف عمليــة الربــط للمنــازل ،لكــن وصــل األمــر إىل
منــع إيصــال املرافــق األساســية مــن كهربــاء وميــاه ،ويــروي األهــايل أن هــذا التعنــت مل يحــدث
إال بعــد قــرار اإلزالــة لصالــح املدينــة الجديــدة فيقــول أحــد األهــايل
«حتى ربط املساكن يعني البيوت الىل ساكنة فيها ناس أمالك دولة ،فبريوحوا يربطوا عشان
يوصلوا ميه وكهرباء ،لكنهم مانعيني كل الكالم ده عنهم».
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التضارب الحكومي وضياع
مسؤلية الدولة
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حكــم املحــي بدايــة مــن
عــاىن األهــايل مــن التعامــل مــع الجهــات الحكوميــة املســؤلة عــن ال ُ
مســئويل الوحــدة املحليــة يف الكولــة وكذلــك إدارات القطاعــات املختلفــة التابعــة للمحافظــة
كأمــاك املحافظــة ،والــري والزراعــة ،ومل يقتــر التعامــل فقــط عــى األمــور املتعلقــة مبجريــات
األحــداث وتطوراتهــا ،بــل التدخــات الفاعلــة وتقاعــس بعــض الجهــات عــن القيــام بالواجــب املنــوط
بهــا ،أو غيــاب املشــاركة يف اتخــاذ القــرار والتخطيــط بــن الجهــات الحكوميــة وبــن املحليــات،
وعــدم اتضــاح الــرؤى وتضــارب السياســات الحكوميــة.
وقد تساءل أحد سكان الكولة عن أفعال الحكومة قائال:
«هو ده حل املشاكل الىل احنا عايشني فيها ،يعنى انت مقفلها متبنيش يف األرض الزراعية،
متبنيش يف امالك الدولة ،طب أنا أروح فني؟»
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وكأن الدولــة قــد أصبحــت يف مواجهــة األهــايل ،وليــش الشــعب جــزءا منهــا ،وأن الحكومــة ليســت
هــي املســئولة عــن تســيري أعــال الدولــة ،فأصبحــت تتعامــل عــى أنهــا صاحبــة األرض والحــق،
وأنهــا متتلــك األفــراد ،وتســرهم كــا تريــد ،يف تعمــد واضــح عنــد صانــع القــرار ،عــاوة عــى
غيــاب التخطيــط العــام ومراعــاة أحــوال املواطنــن وثقافاتهــم واحتياجاتهــم هــي مــا أدى إىل
حــدوث هــذه الفجــوة بــن الحكومــة ومــا يحــدث عــى أرض الواقــع ،فقــد أصــدر رئيــس الجمهوريــة
قــرارا بإنشــاء لجنــة لحــر أرايض الدولــة ،66وأن لهــذه اللجنــة الحــق يف التصالــح وإقــرار التملــك أو
النــزع ،وقــد أصــدر املســئولني عــن تلــك اللجنــة بعــض الترصيحــات التــي تضمنــت عــدم قيــام اللجنــة
بإزالــة أيــا مــن املرشوعــات املقامــة عــى األرايض اململوكــة للدولــة 67بينــا مل تلتــزم تلــك
الجهــة مبــا رصح بــه رئيســها فقــد نفــذت إزاالت عــى أرايض مزروعــة ومبــانِ يف بعــض املناطــق
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بعــد هــذا الترصيــح 68وقــد وصــل األمــر يف الكولــة إىل حــد أن قامــت تلــك الهيئــة بادعــاء أن عقــود
بعــض األهــايل الصــادرة مــن هيئــة التعمــر والتنميــة الزراعيــة قــد تــم تزويرهــا ،واتهمــت األهــايل
بتزويرهــا ،وقامــت النيابــة العامــة باإلفــراج عــن املواطــن الــذي اتهمــه جهــاز مدينــة أخميــم
بتزويــر عقــده بعــد التنســيق بــن الجهــاز والهيئــة املســئولة عــن حــر األرايض 69فأعــال كتلــك
الســلطة وأجهزتهــا التــي تتدعــي النزاهــة والشــفافية ،قــد تغافلــت عــن اعــراف
التــي ترتكبهــا
ُ
هيئــة التنميــة الزراعيــة مبلكيــة األهــايل وأن رئيــس الهيئــة نفســه أصــدر قــرارا بتعديــل مســاحة
الســلطة يف مــر! فيقــول
املدينــة الجديــدة حينــا كان رئيســا للــوزراء ،فــا ذلــك الــذي تفعلــه
ُ
أحــد األهــايل واصفــا الجهــات التــي تتعامــل مــع املواطنــن :
«هي الوحدة املحلية إيه عملها؟ ووزارات الدولة بتشتغل ضد اليل اتعملت عشانه ،يعني
وحدة محلية تيجى تعملك ترخيص وبتاع ﻷ ،وان بنيت تعملك محرض ،يعنى عايزين يجيبوا فلوس
وبس ،زي وزارة الزراعة بدل ما تقولك هنا يف ميه وال وزارة الري ،ﻷ تيجي تعملك محرض انك
هتسقي»

70

بينام ذهب آخر إىل قول :
« الوحدة املحلية بتاعة الكولة الجهاز أساسا ضاغط عليهم ،أو الله أعلم ،وال إيه مصالحه
معاهم ،بقوا يعملولنا محارض هام األول ،وبعد اإلزاالت قالوا ملناش عالقة ،دي املشكلة مع
الجهاز».71
رؤيــة األهــايل التــي تكونــت عــى أســاس مــا قــد رأوه يف الواقــع مغايــرة لترصيحــات املحافــظ،
وقــد عــر عــن هــذا امل ُحافــظ يف ترصيــح بأحــد الربامــج ،عنــد ســؤاله عــن قــرار اإلزالــة فقــد أشــار
إىل عــدم مســئوليته عــن قــرار اإلزالــة ،وأنــه صــادر مــن وزيــر اإلســكان دون الرجــوع إىل امل ُحافظــة
أو إرشاكهــا يف القــرار ،ﻷن املدينــة ت ُعــد تابعــة للــوزارة وليســت يف نطــاق املحليــات عــى حــد
تعبــره ،وأنــه ســيبحث مــع الجهــة املختصــة إمكانيــة تغيــر إحداثيــات املدينــة وقــال :
«أنا مؤمن إن التفاوض هو أسهل طريق وأسلم طريق ،بدل ما أروح أعمل الخسارة الحقيقة اليل
أنا شفتها أو حكويل عنها حاجة الحقيقة ،بغض النظر حتى لو أنا عاوز آخد األرض ،هناك طرق
أخرى بيتهيأيل إنسانية أكرت من كده».
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بلغت  118فدانا ,,,ضبط عصابة لتزوير عقود أرايض الدولة http://goo.gl/74oYIz

مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة مــع أحــد أهــايل القريــة ،أثنــاء
70
الزيــارة امليدانيــة يف  13مــارس 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة مــع أحــد أهــايل القريــة ،أثنــاء
71
الزيــارة امليدانيــة يف  30ينايــر 2016
72

برنامج الصورة الكاملة حلقة الخميس  19نوفمربhttps://goo.gl/3cVdvO 2015
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وبعــد أن حــاول املحافــظ الدخــول كطــرف فيــا يجــري ،وبــدأ يف الســعي نحــو حــل لتلــك املســألة
مــع مراعــاة البعــد االجتامعــي واألثــر االقتصــادي واالجتامعــي عــى األهــايل عــى حــد قولــه،

73

يف الوقــت الــذي فقــد األهــايل فيــه الثقــة يف التعامــل معــه بعــض املســؤلني الحكوميــن ،نظــرا
لتبنــي بعضهــم إنحيــاز لصالــح املدينــة الجديــدة فيقــول (أ هـــ.ط)
«من النكت اليل صادفت الواحد ،كنا رايحني املحافظة ،فقابلنا سكرتري املحافظ ،فبقوله يعني
إزاي أرض فيها شجر بقاله  20و 30سنة وجايني دلوقت تقولوا معتدين ومش عارف الكالم ده؟
قال ياعم أنا عرفت القصة ،عرفت ايه ،قاليل انتوا بتنقلو الشجر الكبري ده ،فقعدت اضحك ،قلت
طيب النخلة منطقي تتنقل كبرية ،طب الشجرة هنميش ورا الجدر بتاعها ،بتاع  30و 40مرت إزاي؟».
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برنامج الصورة الكاملة حلقة الخميس  19نوفمرب https://goo.gl/2gpBmF 2015
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الدولــة خصــا وحكــا :عــدم
حياديــة جهــات إنفــاذ القانون

36

تحالفــت كل الجهــات الرســمية ضــد أهــايل قريــة الكولــة ،وكأن هنــاك ثــأرا مجهــوال مقصــده
إجبارهــم عــى طاعــة مــا ال يُعقــل ،والتعامــل عــى أنهــم ليســوا أصحــاب حقــوق ،وليكونــوا مثــاال
لغريهــم ممــن يســعون للمطالبــة بحقوقهــم التــي تســعى بعــض األجهــزة الحكوميــة لالســتيالء
عليهــا ،ودون حتــى مســاواة يف املركــز القانــوين ،وكأن الدولــة وجــدت لخدمــة الحكومــة
مكمــل
ومرشوعاتهــا ،متناســية املواطنــن وأنهــم األصــل يف بنــاء الدولــة ،وكل مــا هــو دونهــم ُ
لفكــرة الدولــة ،فتطلــب الجهــات املنــوط بهــا إنفــاذ القانــون وتحقيقــه الجميــع بإحرتامــه ،فيــا ال
تقــوم تلــك الجهــات بذلــك ،يقــول أحــد املزارعــن:
«بتوع الجهاز شغالني معانا عىل طول عىل كده ،بيعملوا لنا إجهاد يعني بيتعبونا ،وبيكرسوا
املواسري ،ويقطعوا املياه ،وإحنا عاملني محارض إتالف أرايض زراعية ،وجم عملوا معاينة
وشافوها ع الطبيعة ،واتحفظ املحرض».

75

عــدم حياديــة الجهــات املحققــة والتنفيذيــة عــي ســبيل الســواء ظهــر بشــدة مــن خــال متــادي
مســئويل جهــاز املدينــة الجديــدة يف الضغــط عــى األهــايل ،بــدون إنتظــار قــرار القضــاء ليفصــل
يف النــزاع .فقــد قــام األهــايل برفــع العديــد مــن الدعــاوى القضائيــة يختصمــون فيهــا جهــاز
املدينــة ويطعنــون ضــد القــرار التعســفي باالســتيالء عــى أراضيهــم ،76وكان يجــب أن يصــدر قــرارا
بوقــف التجريــف نظــرا ملــا يرتتــب عليــه تغيــر مــادي عــى املوقــع حتــي يتــم التحقيــق يف
البالغــات ،فــاذا إن حكــم القضــاء بعــدم أحقيــة الجهــاز يف االســتيالء عــى األرايض املســتصلحة؟
حينهــا ســيتوجب عــى الحكومــة تعويــض األهــايل ملــا تعرضــوا لــه وتحميــل الدولــة مــا ميكــن
تجنبــه ،بينــا وصــف األســتاذ عــي شــاهني محامــي املزارعــن املترضريــن يف قريــة الكولــة مــا
يجــري أمــام جهــات التحقيــق ،والتمييــز الواقــع بــن األهــايل والجهــات الحكوميــة ،بشــأن «الجهاز
بالــرد عــي األهــايل املدافعــن عــن أرضهــم ،وذلــك بتحريــر محــارض تعديــات عــى أمــاك الدولــة
ضــد األهــايل ،وبالرغــم مــن أن املعاينــات التــي قــام بهــا الــري والزراعــة التــي حررهــا األهــايل
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة مــع أحــد أهــايل القريــة ،أثنــاء
75
الزيــارة امليدانيــة يف  13مــارس 2016
مقابلــة قــام بهــا باحثــو املركز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعية
76
مــع محامــي األهــايل 25 ،مــارس 2016

37

ضــد الجهــاز تــم حفظهــا ،بينــا املحــارض التــي تحــررت ضدهــم ذهبــت إىل املحاكــم للنظــر يف
تعديهــم مــن عدمــه.

77

غــر أن البعــض قــد تحــدث عــن أنــه أثنــاء التحقيقــات حدثــت مناقشــة مع أحــد املحققــن والذيــن أكدوا
بطــان قــرار اإلزالــة لصــدوره مــن جهــات ليســت ذات اختصــاص ،وصــدوره بــدون الرجــوع إىل هيئــة
األمــاك التابعــة ملحافظــة ســوهاج 78 ،كــا أوضــح الســيد عــي شــاهني محامــي األهــايل .فهنــاك
حلقــة مفقــودة تــم تجاهالهــا أثنــاء التحقيقــات ،وكذلــك أثنــاء مناقشــة قضيــة األرايض املســتصلحة
بــن الجهــات املعنيــة ،واعتــر أن هــذا يحــدث عمــدا لجهــة صاحبــة الحــق يف الفصــل يف املوضــوع
موضحــا :
«الهيئه العامه ملرشوعات التعمري79ما خادتش دورها لحد دلوقتى انها تتدخل ىف فض النزاع
ده ،لذلك احنا يف الدعاوى املدنية اليل احنا رفعناها ،دعوى التعرض ،ودعوى وقف األعامل
الجديدة ،اختصمناها رسميا عشان ترد رد رسمي ،وحرض قدامنا محامني هيئة التعمري وقالوا فعال
الناس دي أرضهم وسلمناها وهي بعيد عن احداثيات الجهاز ،متام ،كل الىل بيحصل دلوقت بعيد
متاما عن شغل القانون».

80

وعــى ناحيــة أخــرى فقــد أضحــت املحــارض التــي يحررهــا جهــاز املدينــة ضــد املواطنــن عــى أتفــه
األســباب ت ُســتخدم كوســيلة للضغــط عــى أصحــاب الحــق األصليــن إلجبارهــم عــى التنــازل عــن
أراضيهــم ،عــن طريــق مســاومتهم باملحــارض التــي تــم تحريرهــا بحقهــم ،وبالفعــل صــدر عــدد كبــر
مــن األحــكام ضــد األهــايل وصــل إىل  300حكــم ،وجــاء قــرار تنفيــذ أحــكام الحبــس يف بعــض األحيــان
نظــرا لرفــض جهــاز مدينــة أخميــم التصالــح مــع األهــايل .ومبــا إنــه نظــرا لطــول أمــد نظــر طعــون
األهــايل الصــادر ضدهــم األحــكام ،ســعى بعضهــم للتصالــح مــع جهــاز املدينــة ،ومــا كانــت املحــارض
الكيديــة ضــد األهــايل إال وســيلة للضغــط عليهــم للتنــازل عــن أراضيهــم يف مقابــل حريتهــم.
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«اليل بريوح يتصالح مع جهاز املدينة بيمضيه عىل قرار ان يسيب األرض ويسيب بيته وعياله
ويسيب حتى الجالبية الىل هو البسها يف مقابل التصالح ،ما انت خالص وصلت ملرحلة النهاية،
قدامي مثال سنة حبس أو  6شهور ،مفيش قدامي غري كل االقرارات الىل هام عاوزينها يف
الدنيا ،اين امضيلهم عليها ،فبيمضوهم عىل قرارات غريبة»

81

أحد املترضرين من أهايل القرية.
فقــد وصــل األمــر بجهــاز املدينــة إىل حــد إجبــار املُــزارع الــذي اســتصلح أرضــه وقــام بتعمريهــا وبــذل
فيهــا حياتــه ومالــه أن يقــوم بتجريفهــا بنفســه .فهــل ينتقــم جهــاز املدينــة مــن مواطنــن فقــراء
كان جرمهــم أن زرعــوا وعاشــوا حيــاة بســيطة معمريــن أرضــا كانــت جــرداء؟
«كرت االستبداد اليل عملوه مع األهايل ،طبعا دي أرض مزروعة ،خلوهم جابوا عربيات زلط ورملة
ورجعوها صحرا زي ما كانت عشان يرضوا يتصالحو معاهم تاين» 82أحد األهايل.
ومل يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد بــل وصــل إىل مطالبــة بعض املواطنــن بإزالة مســاكنهم وإال ســيتم
تغرميهــم مببالــغ ماليــة ال ميلكــون القــدرة عــى ســدادها ،باإلضافــة إىل تهديدهــم بالحبــس.
فيقــول عــم (رشبينــي) :
«هام عملويل غرامة  62ألف جنيه تعطيل أعامل ،طب أعامل إيه اليل انا عطلتها؟ معطلتش حد وال
روحتلهمش اقسم بالله نهايئ ،بينى وبينهم مسافة ،قالويل قبل ما تيجي اللجنة بيوم شيل
الباب الحديد ،أنا مركب باب حديد  3مرت ىف  3مرت ،بحط فيه القمح ده بدفسه هناك بالجرار وحاجتي
وراه ،يعني مستلزمات البيت ،قالويل تشيل الباب وتهد الحيط وعاوزين األرض دي ،وتيجي اللجنة
تقول إن انت سلمت األرض ...حتى لو اتغرمتهم برده ما هيتاخد البيت ،يعني ميت ميت».
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وقد علق أحد األهايل عىل موقف عم رشبيني قائال :
«ما هو حاجة من االتنني عم رشبينى لو صمم هيتحبس وهيدفعوه الـ 62ألف جنيه ،ولو مثال
سلمهم البيت ميكن اخواته يدخلوا فيه السجن ،النه مش لوحده ىف األرض والبيت مش بتاعه
لوحده وبتاع اخواته معاه ،يعني ملهاش حل».

84

هــذا مــا يتعــرض لــه أهــايل الكولــة فقــد منــى لديهــم إحســاس باالســتضعاف وعــدم حيــاد أجهــزة
الدولــة ،وأثــار لــدى الكثــر منهــم حالــة مــن الغضــب واليــأس وكأن إدارة الدولــة تهــدف إىل هــذا
عمــدا ،كــا تأكــد لديهــم أن الفســاد يقــي أول مــا يقــي عــى الفقــراء املهمشــن أمثالهــم.
«هام طبعا ناس واصلني ،غرينا احنا ،هو لو فيه ضهر يف البلد دي كلها مكانش حد قدر يعمل اليل
عملوه من الحكاية دي كلها ،إحنا بلدنا كلها ناس فقرا».
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40

املدينة الحكومية مخالفة
للقانون

41

«يُحظر إنشاء املجتمعات العمرانية الجديدة يف أرايض زراعية»

86

هــذا نــص مــا تضمنتــه املــادة الثالثــة مــن القانــون املنظــم إلنشــاء املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة،
كــا أن املــادة الثامنــة مــن نفــس القانــون تتضمــن أن تكــون أقــرب مســافة بــن زمــام املدينــة
وأقــرب نقطــة عمرانيــة قريبــة مــن املدينــة ال تقــل عــن  5كلــم وأنــه ال يجــوز اســتخدامها يف أي
يشء 87وبالرغــم مــن اتســاع مســاحات األرايض الصحراويــة بــن محافظتــي ســوهاج والبحــر األحمــر
واتســاع املســاحة بــن الجبــل واألرايض الواقعــة بينــه وبــن الكولــة إال أنــه غــر واضــح الســبب مــن
اإلرصار عــى أن تقــوم الهيئــة بإزالــة االمتــداد الطبيعــي لقريــة الكولــة ،فيقــول أحــد األهــايل:
«هي املدينة خري ،بس هم أصال طبقوا القانون غلط ،هو قانون املجتمعات العمرانية الجديدة
اليل نسمعوا بيه إحنا ،واليل سمعنا بيه من بعض السادة ،الزم يبعد  5كيلو عن العمران ،طيب
ده إحنا من هنا للكوبري لنهر النيل ما يطلعوش كيلو وربع ،حدود البلد كلها لغاية نهر النيل ما
فيهاش كيلو وربع ،هم جابوا املدينة بتاعتهم هنا ،والجبل شاسع من هنا لغاية البحر األحمر ،ما
أخدوش ليه األرض ودوها الجبل؟ ﻷ يجبوها فوقنا إحنا فوق الزرع».
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قانون رقم  59لسنة  1979املنظم إلنشاء املجتمعات العمرانية الجديدة
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مــن الواضــح للعيــان أن الجهــات التنفيذيــة ال تحــرم النصــوص القانونيــة املنظمــة لعملهــا ،أو
أنــه يتــم تحريكهــا وفقــا ملصالــح أخــرى ،أو أن هنــاك قوانــن أخــرى تحكــم عمليــة إنشــاء املــدن
الجديــدة غــر تلــك التــي نعرفهــا ،قوانــن تهــدف إلزالــة الزراعــات ألجــل إقامــة كيانــات خرســانية،
مخصــص للبنــاء ،فــا الفــارق إذن بــن الفعــل الــذي يقــوم بــه املواطــن مــن
يف موضــع غــر ُ
تجريــف أرضــه إلقامــة بيــت صغــر عــى أرضــه ليســعه وأرستــه ،وبــن الدولــة التــي ت ُجــرف األرايض
مــدن كاملــة عــى أنقــاض الزراعــات؟ فالفعــان مــن األفعــال امل ُجرمــة ولكــن ال تعــرف
ﻷجــل إقامــة ُ
األجهــزة التنفيذيــة بالجرائــم واملخالفــات التــي ترتكبهــا هــي ،غــر اإلدعــاء الدائــم بأنهــم يقومون
بإزالــة تعديــات عــى أمــاك الدولــة ،وهــذا قــد ظهــر جليــا يف التجريــف املتعمــد لزراعــات األهايل،
فيصــف أحــد األهــايل بــأن مــا حــدث:
«مش شغل قانون خالص ،ده لوي دراع وعافية! عامل زي واحد دخل عليك عامرة ومعاه جامعة
بسالح ،دخل العامرة بتاعتك انت ،وطلعك منها وأخد العامرة ،بالدراع مش شغل قانون».

89

فيــا ذهــب البعــض مــن األهــايل إىل وجهــة نظــر أخــرى نظــرا للظلــم والتعســف الــذان يتعرضــون
لهــا مــن ِ
قبــل الجهــات التنفيذيــة فيقــول:
«إحنا مش عارفني هل إحنا جايني من إرسائيل ،وال إحنا مش تبع البلد دي؟ إحنا يعني عايزين
نشوفوا إيه السبب وإيه الصح ،إحنا عايزين حل ﻷرضنا تقعد ،وعايزين نزرع فيها ،ما عاوزينش أكرت
من كده ،ال عايزين حاجة من الحكومة بس يسيبونا يف حالنا يعني ،العايزين وظايف وال عايزين أي
حاجة تاين ،يسيبونا يف حالنا بس».

90

فــا الــذي ميكــن أن يجعــل مواطــن يظــن أن الحكومــه تعاملــه معاملــة العــدو؟ فــا هــي تلتــزم
بالترشيعــات التــي تنظــم عملهــا ،وال تضــع يف حســبانها حيــاة املواطنــن وظروفهــم املعيشــية،
وكأن الدولــة وجــدت لقهــر مواطنيهــا وســلبهم لصالــح مــن ال يعلــم أحــد! وهــذا مــا ينعكــس عــى
قــول الســيد (هـــ .ط) :
«املفروض يعني مجازاة لينا ،كانوا ملكونا األرض ،املفروض إحنا جبناها مبجهودنا وصلحناها،
وزرعناها ،وبناكل منها ،وشقانا كله فيها ،املفروض ميلكوهالنا ،دي أقل خدمة من الدولة ،ال
مفيش أقل خدمة بيزيلوهالنا ،وإحنا نشوفولنا مكان نتتاوى فيه».
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املواطــن يعمــر الصحــراء والحكومة
تجرفها

44

مل تقتــر عمليــات تغــول الحكومــة عــى زراعــات املواطنــن يف األرايض الصحراويــة أو أرايض
الظهــر الصحــراوي التــي قامــوا باســتصالحها مببــادرة ذاتيــة منهــم ،معتمديــن عــى أحــكام
القوانــن املنظمــة لتلــك العمليــات ،والتــي أصدرهــا املرشعــون املرصيــون منــذ إســقاط النظــام
امللــي وحتــى وقتنــا هــذا

92

تدعــي الحكومــة بــأن مــا تقــوم بــه هــو اســرداد لحــق الشــعب ،فــا

هــو حــق الشــعب ،أن تُنــزع األرايض ممــن قــام بزراعتهــا مــن الشــعب ،واتبــع الطــرق التــي نظمتهــا
القوانــن ،والتــي شــجعت عليهــا حكومــات ســابقة عــى تلــك الحكومــة ،فحــق الشــعب يُســرد مــن
ســالبيه امل ُتهربــن مــن الرضائــب ،أو ممــن يحصلــون عــى األرايض بأبخــس األمثــان ،وال تعــود بعائــد
عــى أحــد ســواه.
تنوعــت حــوادث االســتيالء وتجريــف األرايض الصحراويــة املســتصلحة يف الغــرض مــن االســتيالء
عليهــا ،بطرحهــا لكبــار املســتثمرين ،وبأقــل التســهيالت ،أو لتخصيصهــا لهيئــة املجتمعــات
العمرانيــة الجديــدة ،إلقامــة مبــانِ عليهــا أو إســتثامرات تســاهم فيهــا الدولــة بالرشاكــة مــع بعــض
رجــال األعــال ،ففــي قريــة الكولــة يف ســوهاج تريــد الحكومــة االســتيالء عــى  500فــدان مــن
الظهــر الصحــراوي للقريــة لصالــح مدينــة أخميــم الجديــدة ،والــذي قــام األهــايل باســتصالحة
واســتيطانة ،باعتبــاره االمتــداد الطبيعــي لقريتهــم ،أمــا يف قريــة طــا فيــوم يف بنــي ســويف،
يدعــي جهــاز مدينــة الفيــوم الجديــدة بــأن أرايض الظهــر الصحــراوي للقريــة التابعــة ملحافظــة
بنــي ســويف والــذي قــام األهــايل باســتصالحها ،تقــع يف زمــام مدينــة الفيــوم الجديــدة ،بالرغــم
القانــون رقــم  100لســنة 1964بشــأن تنظيــم تأجــر العقــارات اململوكــة للدولــة والتــرف فيهــا  ،و القانــون
92
رقــم  143لســنة  1981بشــأن األرايض الصحراويــة

45

مــن امتــاك األهــايل ملــا يُدعــم موقفهــم مــن هيئــة األمــاك التابعــة ملحافظــة بنــي ســويف،93
أيضــا يف محافظــة األقــر ويف أرايض الظهــر الصحــراوي ملدينــة األقــر ،قــام جهــاز مدينــة
طيبــة الجديــدة مبشــاركة لجنــة اســرداد األرايض ،بتجريــف الزراعــات وإزالــة املبــاين التــي عكــف
أهــايل األقــر عــى تعمريهــا ،بحجــة وقــوع األرض داخــل نطــاق املدينــة الجديــدة ،94بينــا يف
الســلطات املحليــة األهــايل
محافظــة قنــا ،ويف الظهــر الصحــراوي لقريــة املراشــدة أنــذرت
ُ
بإزالــة زراعاتهــم ومســاكنهم بحجــة أنهــا مــن األرايض اململوكــة للدولــة ،وال يجــوز لهــم زراعتهــا
أو ســكنها ،مــا أثــار غضــب األهــايل ،95ويف منطقــة وادي النطــرون قامــت محافظــة املنوفيــة
بإزالــة آالف األفدنــة لصالــح أحــد املســتثمرين وفقــا لروايــة األهــايل.96
منــذ مــا يقــرب مــن عامــن أعلــن رئيــس الجمهوريــة عــن مرشوعــه الســتصالح مليــون ونصــف فــدان
مــن األرايض الصحراويــة يف مناطــق تابعــة ملحافظــة الــوادي الجديــد ومــرىس مطــروح وأماكــن
أخــرى 97كمــروع قومــي لزيــادة مســاحة األرايض املزروعــة ،ولكــن أول مــا بــدأ بــه هــذا املــروع
هــو إزالــة أرايض زراعيــة قــام املواطنــن باســتصالحها يف واحــة املغــرة يف منخفــض القطــارة،
بحجــة إنشــاء طريــق ملــروع املليــون فــدان ،وأن تلــك األرايض داخــل نطــاق املــروع 98فــكأن
الحكومــة ترتصــد للمواطنــن لتعاقبهــم عــى مبادراتهــم دون مراعــاة ﻷي بُعــد ســواء اقتصــادي
أو اجتامعــي ،أو حتــى الحفــاظ عــى األرايض املســتصلحة ﻷنهــا حــق لــكل املرصيــن.
الكولــة هــي منــوذج لســبب تســارع نســب الفقــر يف النمــو ،هي قصــة يعيشــها ماليــن املواطنني
يوميــا مــن املهمشــن والفقــراء ،الذيــن اعتــادوا رعايــة انفســهم ،وعــدم انتظــار الدعــم مــن
الحكومــة .ولكــن يف الســنوات األخــرة ،تبــدل التجاهــل الحكومــي ،وأضحــت الحكومــة فاعلــة،
ومؤثــرة :ولكنهــا فاعلــة لصالــح فئــات مرفهــة ،ومؤثــرة بانحيازاتهــا عــي الحيــاة التــي اعتادهــا
ماليــن املواطنــن ،وخصوصــا يف الصعيــد .وهكــذا ،فبالرغــم مــن الربامــج اإلمنائيــة واملرشوعــات
التنمويــة واملحــاوالت املحليــة والدوليــة ملحاربــة الفقــر ،فــإن معــدالت الفقــر يف مــر يف
زيــادة مســتمرة ،وخصوصــا يف الريــف ،وبالتحديــد ريــف الوجــه القبــي ،حيــث تصــل معــدالت الفقــر
هنــاك إىل حــوايل  56%مــن اجــايل الســكان ،أي أن مــا يزيــد عــن نصــف ســكان ريــف الوجــه
93

مزارعوا خورشيد وطام فيوم يواجهون مصريهم مع “قتلة األخرض ” ! http://goo.gl/7jZRl8

الرئيســية » أخبــار » يف طيبــة لجنــة اســرداد األرايض تقتلــع الــزرع وتهــدم مســاكن األهــايل
94
http://goo.gl/1ZCgbY
محافظــة قنــا متهــل مزارعــن  48ســاعة إلخــاء منازلهــم ومزارعهــم يف املراشــدة ملصادرتهــا ..واملئــات
95
يحتجــون ويطالبــون الســييس بالتدخــل http://goo.gl/i4EFGz
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تجريف  60ألف فدان بـ«وادى النطرون» ..واألهاىل يرصخون :خرسنا ماليني http://goo.gl/9XJFR4
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السيىس يطلق خالل أيام من الفرافرة إشارة البدء مبرشوع  1.5مليون فدان http://goo.gl/MlYb2Y
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واحة «املغرة»« ..شقا السنني» تحت جرافات اإلزالة http://goo.gl/Of4bt7
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القبــي فقــراء .وقــد ازدادت نســب الفقــر يف مــر ،حســب احصائيــات الجهــاز املركــزي للتعبئــة
العامــة واالحصــاء ،لتصــل إىل %27.8يف عــام  ،2015مرتفعــة مــن  %25.5يف عــام  ،2011و%16.7
يف عــام  99.2000ولعــل مــن أهــم املــؤرشات التــي يجبــه أن ننتبــه إليهــا ،هــو أن أعــي نســبة
لزيــادة معــدالت الفقــر هــي بــن العاملــن خــارج املنشــآت ،يف األعــال الحــرة واملهــن البســيطة،
ومنهــم الصياديــن والفالحــن ،حيــث ارتفعــت نســبة الفقــر بينهــم مــن  %33يف عــام  2011إىل %44
يف عــام  ،2015يف مقابــل العاملــن يف القطــاع الحكومــي والقطــاع العــام ،عــي ســبيل املثــال،
حيــث اســتقرت معــدالت الفقــر بينهــم عنــد  %13مــن إجــايل العاملــن عــي مــدار الســنوات مــن
 2011إىل  100.2015فهــذه املــؤرشات تــدق ناقــوس الخطــر ،وتــدل أن مثــة سياســة متبعــة مــن قبــل
الحكومــة إلفقــار الفالحــن والصياديــن والباعــة الجائلــن وغريهــم ممــن يكســبون قــوت يومهــم
بالــكاد يف غيــاب الدولــة صاحبــت املســؤلية األويل يف رعياتهــم وتوفــر العمــل ،والحيــاة
الكرميــة ،والخدمــات األساســية ذات الجــودة لهــم .وهــي سياســة افقــار أدت إىل زيــادة عــدد
الفقــراء يف خــال ســنتني ،ويف افقــار حــوايل  2مليــون مــري يف الفــرة مــا بــن  2013و..2015
كأهــايل الكولــة ،لتــأيت الدولــة دافعــة إياهــم إىل القــاع ،يف فجــوة اإلفقــار والحرمــان التــي
يصعــب الخــروج منهــا بعــد الســقوط فيهــا.

مــؤرشات الفقــر وفقــا لبيانــات بحــث الدخــل واالنفــاق واالســتهالك  .2015الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة
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100

املرجع السابق

47

املرفقات

48

مرفق 1
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مرفق 2
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مرفق 3
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مرفق 4
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مرفق 6
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مرفق 7
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مرفق 8
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مرفق 9
الرأي القانوين وقبول دعوى املواطنني
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مرفق 10
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مرفق 11
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